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पदवाक्यममाणपारावारपारीणश्रीमहाम्टोपाध्यायकोलाचठ- 

` मदचिनाथसूरिषिरचित-जीवातुसमाख्यन्याख्या सहितम् । 
५ 

ससमसगीदारभ्य दाददासर्गपर्थन्तम् । 

महोपाध्याय, शिरोमणिवियदमाजा 

के, यर्, व्यासरायशाञ्चिणा 
संशोधितं टिप्पण्या संयोजितं च । 

1 
पारुकाट् ~ करपात्ति 

भीगीबौणनाणीुस्तरशालाधिपतिना 

आर् , सुब्रह्मण्योपाध्यायेन 
श्रफादितम्। 

१९२६. 
४ 



~ भश्रीरस्तु ॥ 

जीवातुसमास्याव्याख्यासदितं ध 

` ॥ नेषधकाव्यरलम् ॥ 
11 1 

॥ सप्तमः सर्गः ॥ 
11 

अथ प्रियासादनशीरनादौ मनोरथः पवित्रं यः । 
विोकनेनैव स राजयुत्याः पद्यामुवः पूणेवदभ्यमानि ॥ ९॥ 

परतिप्रतीकं प्रथमं प्रियाय।मथान्तरानन्द्सुधासयुद्रे । 

सतः प्रमोदाक्षुपरम्परायां ममल्ुसतस्य दरौ पस्य ॥ २ ॥ 
अथेति ॥ अथ इनद्रदू्तीयमनानन्तरम् । भुषः पया नलेन, 

“पतिस्समासत एव” इति नियमादसमाम्रे धितंश्ञाभावात् पिका्योभावः, 
प्रियाया दमयन्त्याः भसनादनं पातिः, कीन परिचितिः, तदादौ विषये आदिशन्दा- 
दाण्टेषादिसद्रदः । यो मनोरथः चिर चिरास्रति पष्टवितः सक्तातपव., स 
मनोरथो राजपुत्या विरोकनेनैव पूणवत् फलितवद्भ्यमानि अभिमेने । तथा 
ननन्देद्यथः । मन्यतेः कर्मगि ठड् ४१९१ 

प्रतीति ॥ तस्य कृष दरौ नेत्रे श्रयं ग्रियायां भेम्या, तन्नापि 
्रततिभतीकं प्रस्यवपवं ममजङ्ः तागवयदशो ददशलयर्थः । अथ तदनन्तरं अन्तः 
अन्तरात्मनि य आनन्दसुधासमुदरः तस्मिन् ममन्द: दशैनफरमानन्दं अनु 

बभूवुरित्यर्थः 1 करे कठौलयोषच्यरः । ततः अमोदाधपरम्परायामानन्दयाष्प- 

भवह ममन्तुः । जत्र दमूषसेकपाधेयस्य छमालियादयवायमेकाधार- 



॥ नैषधकाव्ये 

ज्द्माद्वयस्यान्वभवत्ममोदं रोमाध्र एवाप्रनिरीक्िततेऽयाः । 

यथौचितीत्थं चदशेषदष्टावय स्मरद्ैतसुदं वथासौ ॥ ३ ॥ 

वेखामतिकरम्य चिरं ̀ युखेन्दोराखोकछपीयूषरसेन तसः । 
नरस्य रागाम्बुनिधौ बिषृद्धे बुद्धौ ऊचावाश्रयति स्र दृष्टिः ॥४॥ 

शसित्वकथनात्. पयौयालङ्कारभेदः । ““ च्मेगेकमनेकस्मिघ्राधारे वतत॑ते यदि । 
एकस्िश्रय वनिकं प्योयालङकुतिर्दिधा  ।! इति लक्षणात् ॥ २ ॥ 

ब्रहयेति ॥ भौ नकः, अस्या मेम्याः, रोमाघ्र एव रोमाप्रमात्रे भरे 
श्रथमं निरीक्षिते दे सति यदः बरह्मवाद्रयमद्वितीयं वस्तु तस्य प्रमोदं दमानन्द- 
मन्वमवदि्यर्थः । आनन्दस्य ब्रहमाभेदेऽप्युपचाराद्धेदम्यपदेशः । अथाऽप 
दशैनानन्तरं तस्य रोम्णः भरेपदृषटौ कृत्सदु्नि मति, द्रयोगावो द्विता, द्वितैव 
रितम् ।  श्रकादित्वात् खा्थेडग् प्रययः । तद्रहितमद्ैत स्मर एवद्रैतमद्ितीय' 

धस्तु तस्य मुदमन्वभवन् । अन्नं ब्रद्रानन्दात् स्मरानन्दोऽधिकं इति विव 

क्षितम् । तथा रोमापि रोमाग्रादधिक, तत्र यथात्पदेदोनादल्पानन्दः भिक. 

द्रनादधिक्निन्दं इति यथा तया-शस्दाथः, इत्यमौचितीकारणानरूपं क्णर्य- 

जन्मोचितम्ेवयर्यः । अत्र व्रद्मानन्दस्रानन्दयोरेकमन्मित्रैव कमेण त्तिकषनान् 

° एकम्मप्नय यनिकम् ' इन्युक्तलक्षणो द्वितीयः पयोयालहारभेदः ॥ ३ ॥ 

येखामिति ॥ नलम्य दृष्टिः नम्या मुजेन्दोरारोक्ध दशचनं श्रक्मशथ + 
* भालोके दरनयोतौ ” शत्वमरः । म एव पीयूषममृतं तश्य रयन खादेन, 
रानाम्बुनिधी सनुरागससुदे शयुं मदत वेठां छलं* मर्यादां च । "बेला काल. 
मर्यादयोपपरि* दति विश्वः + अतिकम्य विदद प्रददध सनि तुद्ौ कुवादाधयति 
म्प 1 गुखलप्रा दृटिः राण्वात्कुवयोः परेत्य; । अग्र दृटि विरे 
श्ामान्यायन्दरोदये समुद्रौ तन्मवनमयादुत्मेषाधवयजनभतीतेः समापोकति- 
रलद्ारः। तेन चाम्थिमदनमयादिवेनयुखेक्षा ष्यग्दत शव्यल हरिवानद्रष्वनिः 

# कार -दस्दममपस्पवत्यदिक्ममम्मगात् अद्रो: नम्ड रगोखततैरिष्याशयः, 



सप्तमेः.सर्मः । ड 

मस्ना सुयायां किमु तन्युखेन्दोदम्ना शिता. त्छुचयोः किमन्तः .} 

चिरेण तन्मध्यमयुच्चतास्य दृष्टिः करदीयः स्वछनाद्धियाज्ु ॥ ५ ॥ 

प्रियाङ्गपान्थाः कुचयोर्सिवृत्य निवृ लोदधा नलदग्धरमन्ती । , ? ५ 

बभौतमां त मृगनाभिरेपतमस्समासांदितदिग्भ्रमेव ॥ ६ ॥ 

विश्रम्य तच्चारनितम्बचकरे दूतस्य दक् तस्य खलु स्खलन्ती । 
सिसा चिरादास्त तदूररम्भा स्तम्भावुंपाश्छिप्य-कछरेण गाढम् ॥७।॥ 

- भङ्गेति ॥ भस्य नलद दृषिस्तस्या भेम्याः, सुखेन्दोस्छुधाया मन्ना किसु. 

तत्कुचयोरन्तरभ्यन्तरे च लम्रा स्थिता किम् । उभयत्नाप्यन्यथा कथं तावान् 

विलम्बं इति भावः ! रिच कंशीयः कृशतरं तन्मध्यं कं स्खलनाद्धियानु मयन 

क्षम् । दिरेणासुखचत । रज्जुश्चबारिदिति भाव । उच्रेश्चत्रयस्य सजातीयस्य 

संघः ॥५॥ । 

प्रियेति ॥ प्रियाया अङ्गेषु, पन्थानं गच्छतीति पान्था निद्यपभिका, 

“पन्थो ण निलयम्” इति पथो णग्रलयः, पन्यदिशध। लदा सरतठृष्णा नलस्य टक् 

दृष्टिः छुचयेर्नृदय निद आद्य श्रमन्ती तयोः कुचयोः शगनाभिकेषः 
कस्तृरिकालेपनमेवससः तेन समासादितः प्राप दिग्त्रेमो यया नेनेतयुरप्रक्षा 

वभौततमां अतिशयन बभौ) । ° तिद्ध इति तमप्परयये ‹ किमेत्ति् ̀  इत्यादिना 
निद्घादासुप्रसययः ॥ ६ ॥ 

विश्रम्येनि ॥ दूतस्य तस्य नरस्य टक दृटिः तयाश्मर नितम्ब एवे 

चके तस्मिन् विश्रम्य अरान्त्वा स्खलन्ती चलन्ती तस्या ऊरू एव रम्भास्तम्भौ 

करेणाश्ना दस्तन च गाटयुपा्छिप्य स्थिरा निश्वला सती चिरादास्व उपविष्य 
ख 1 °अधिकंड्" । भ्र दिविशेपणसाम्याद्रमणग्ीटाकारिनिलच्प्रतीतेः 
खमासोकतिः । तस्याधोदस्तम्भाविति स्पङ्केण सद्र । बालिका दि छौटया चिर 
चक्सुद्धान्त्वा स्खलन्ती निकेरस्तम्मादिदमवेलम्स्य् चरन्ति 7 ७ ॥ 



श नैषधकाव्ये 

चासः परं नेत्रम न नेत्रं छ्यु स्वमालिङ्गय तन्मयापि ) 

उरोनितम्बोर छु प्रसादभितीव सा तत्पद्योः पपात ।॥ ८ ॥ 

दृक्षोर्यथाकाममथोपष्टय स प्रेयसीमालिकुरं च तस्याः । 

इदं प्रमोदाद्धुवसंशतेन मदहीम्देन्द्रो मनसा जगाद ।1 ९ ॥ 

पदे लिघातु्यदि मन्मथो बा ममाभिपिच्येत मनोरथो वा । 

तदा घटेतापिनवा तदेतप्तिप्रतीकाद्धुतरूपश्िस्पम् ॥ १०1 

चस इति ॥ दे मेमि, वासः परं वष्ठमेव नेत्रं आच्छादनं अहं नेतं न 

इति काः, चास किसु अस्म्येवे्ययेः। 'नव्रं पथि गुगे वले तदमूले विरोचने" 

इति विश्वः । सत् तस्मात् नेत्रत्ाविशेषात्त्वं मया अपि, उस्र नितम्बध्च ऊरू च 

हेषा समादारः उरोनितम्बोद । प्राण्मत्नवाहदैकवद्धावः । तदालिरयाश्टेपय 

श्रसादमालिक्नानुप्रहं कुर इतीव इति मनीषयेवेव्युसक्षा । सा नलदा 

नम्याः पदयोः पपात षदे अपि ददर्शेदय्थः॥ ८ ५ 

दश्षोरिसि॥ भय मदामहेन््च नलो दृशेः खाक््णोः प्रयमौ भमी, तस्या 

आलिकृल सखीवरी च यथःकामसुपह्योपहारी कख यथन्छ दटेतय्थः । भ्रमोदा- 

द्धताभ्यामानन्दविस्लयान्यां ममूतेन पून मनसा इदं धैक्ष्यमाणं जमद् खमत- 

मुवविव्ययः ध ९॥ ` 

पद् सति ॥ दिधावुः पे ब्रह्मणः स्थने, मन्मथो बा मम मनोरयो षा 

अभिषिच्येत यदि ठदा तश्र एतन् पुरेति परतिप्रतीकं प्रस्वयवं द्धन 
सूपरित्पं आस्रनिमणं चटेतापि न या घटेत, तन्नापि निमौवुमशग्यं किमुत 

्रह्ममेद्ैः ॥ भव भरमीस्यरिःपस्य प्रसिदव्रदरखम्बन्येऽप्ययम्बन्धोक्तस्तया 

मन्मधाद्मम्यन्पेऽपि मम्मादनया तत्सम्बन्धो, तदूपकातिशयोिभदौ ॥1 



सप्तमः स्मः । ५ 

तरङ्गिणी भरूमिश्ेतः प्रभूता जानामि शृङ्गाररसस्य सेयम् 1 

छावण्यपूसोऽजनि यौवनेन यस्यं तथो्चस्नवाघनेन । ११.॥ 
अस्यां वपुन्यूहविधाननिद किं योवयामास नवामवाप्नाम् । .' 
भ्रयद्धसङ्गस्फुटखयधमूमा ऊावण्यसीमा यदिमासुपासे ॥ १२ ॥ 

जम्वाकजाखत्किमकयिं जम्बूनया न दारिद्रनिभप्रमेयम् । 

अप्यङ्गयुग्मग्य न सद्गवचिहमुन्नीयते दन्तुरता यद्र 1\ १३ ॥ 

तरद्धिणीति ॥ मेयं दमयन्ती भूमिश्तो भीमभूभुरेव भूधरादिति 
श्छिरूपकम् 1 युवः प्रमव ईइत्यपादानत्वात्पच्चमी । श्रभूला सम्भूता । शज्नार- 

रसस्य तरङ्गिणी नदौ जानामि इति वाक्याथेः कर्म। इति जानामीवय्ः । उतरक्ष ! 
तथादि --ययां भेम्या तथा तेन प्रकारेण उच्चैःस्तनता उन्रततकुःचत्वम् । तमा 
धनेन सान्द्रेण सपूर्मन यीवनेनेव, उदचैः तारं स्तनता यजेता म्ननशब्द् इति धातो. 

भैविदिकाहटः शाश्रदिशः । घतेन मेघन । "घनो भेये मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते 
निरन्तर ' दृष्यमरः । लावण्यपूरोऽजनि जनितः यौवनेन च खावण्य वर्धत इति 

प्रसिद्धम् । मेषवर्थितदरत्व तरङ्गिण्यां युमिक्ति भावः । यदनेन धनेनेति 

व्यस्तरूपकम् 1 उचन्तनताघनेनेति शब्दश्टेषः। तदुर्थापिता च भैर्याः गप्ार- 

तरद्विमीतवोतेक्ेति मष्टरः ॥ ११॥ 

अस्याभिनि ॥ अन्न सामध्यद्रद्मणः कतुरध्यादारः । नद्या अवाप्ता 

स्वभ्यस्ता नवाममाधारणी, वपुन्यूहविधानविथां शरीरसस्मानविशेपानि्माण- 
विशन अस्या दमयन्खमिव योतयामाम द्िम् । नून विधातुपत्मनः ्रीसृष्टि- 
ौशलगरकाशना्ष्टिरवेयुखे्षा । यथस्मात्, श्रलब्नसङ्नेन प्रयवयवन्वाप्या, 

स्फुटं खन्धो भूमा विस्तारो यया सा टावण्यसीमा सीन्दयेयवखमिमां दमयन्ती 

उशन्न सेवते अस्यमिव वर्तन इव्यर्थः ॥ १२ ॥ ह 

ज्ञम्वाेति ॥ दरिद्रया रं वस्वु दारिद, इरिद्रमदारजताम्यामघ्र- 
बत्तेव्यः । तेन सदसी त्निमा भ्रमा यस्याः सा दयं दमयन्तं, जन्दूनदा मेर- 



६ .“ नैषधकव्ये- 

सत्येव साम्ये सटश्ादशेपात् गुणान्तरेणोचछ्षे यदद्धैः । ˆ" 

अस्य स्ततः खाज्खनापि नाम वस्तुर्वमीपसुपमावमानः ॥ १४१ 
पुराङृतिसैणभिमां विधाठुममूद्धिधावुः -ख्य हस्तठेखः 1 . , 
येयं भवद्धवि पुरन्धिसष्टस्सास्यै यशस्वज्जयजं प्रदातुम् ॥ १५॥ 

भव्यानि दानीररुरेतदङ्ात् यथा यथानक्षि तथा तथा तैः] 

अखाधिकस्योपमयोपमाता दत्ता प्रतिष्ठां खलु तेभ्य एव ॥१६॥ 

पार्भृवर्तिवादिन्या जम्बालजालासपङ्कराशेजौम्बूनदत्वान् । ‹ निषद्वरस्तु जम्बालः 

पद्रोऽघी शादकर्दम।› इत्यमरः। नाकपि न ङा किम् । मुष्िष्टातरत्वात् सवेश्िषु 
देमकदमेन भ्रग्रण किभिलेः । कुतः १ ययम्मात् अत्रायं भेम्यां अश्नयु्मस्य 
.अवयवद्रयस्य समि सन्धनचिम् । दन्तुरता चौन्नयमपि “दन्त उन्नत 

उरब” ` नोत्तीयते नाभ्युत्रीयते ॥ १३ ॥ \ 

सतीति ॥ यदस्मात् शस्या सम्या भङ्गः कर्तृभिः साम्ये सयव 
.अरेषान्छशशषाजन्द्रदिः “ पथमीविभक्ते इति पमी । गुणान्तरेण केनापि विकशेषे-" 
णये समने कटरमावौल्थः । भावे चिद् । तेते उन्रतत्वद्धेतेः वना 

संम्रीकर्णमपि स्याप्नाम काङ्ः स्यान् किंन स्यदेवदयथः । तथा हि--षस्वु 

परमा्तस्तु अमौपामङ्ानामुपमा दुलना तस्या भवमनोऽपमानः उक्छृ्टाना- 
म्मामैः खट समतापादनमवमान एवेदयर्थः ॥ १४ ॥ 

पुरेति ॥ विधातुः दष्ट, एरङृतिः पूरः वय वेण बीरू ' पूषा ठी 

सुषिः १ दमं भमो दिलु खष्ं दस्तलेमः अभूत् यतु । लेखनाम्यािभि- 
दमदधीशलायमेव यदिम्पते म इस्टेयः तादशीयमिति निदसनासुप्राणिता 

पूयरहिममीनिर्मोणाफीम्यासरूपत्वोरेक्षा । क्रिवि येय भवन्तीनां भाविनीनां 

प्राणी चिः खा अन्य भम्य तं पुरन्धोणां जयने जात तयजे यशे 
प्रहानुमिति फेला ५ १५. प ` 
ˆ भव्यानीति ॥ भच्यानि रस्याधि चनद्रायुषमानयस्तूनि, पदस्या भम्या, 

नदरा मुखदेरषः यथा दनीरप्यान् < ग्टाम्टागहाटिभ्यो निर्वम्य ” इति 



सप्तमः :सर्मैः । ७ 

नास्या दृष्टापि विमोदिकेयं दोचैरशेपैः स्वभियेति मन्ये ` ` ~ 
-अन्म्ेु तैराजुलिवस्तदस्यां बसल्यसापर््य्ुखी गुणौघः -॥ १७ १ 

भौज्जि श्रिया्गैयणयैव रूष्ठान्न वरिदुमीभवराटकस्य \। 
न्त कण्टकैरावरणाच कान्तिथूटीष्टता काश्चनकेतकस्य ।१ १८ 7 

जदाततेः छिमां निप्रत्ययः किनोऽप्वादः । भयुरममन् ̀  "रणे मा ठडि* इति 

गदे “गाति स्था” इत्यादिना सिचो लक् 1 “ आत ” इति ्जुखादेश. । तथा 
तथा तैधन्दरादुपमानैरनर्ति ह्ान्द्रय हतमिखयथैः । नन्वपकँ क्यं पैः । 

पतत्राई--उपमाता कविः ^“ मतिमौ हि दा तृन्” । भयिकस्यो्छृ्टखाख 
भम्यह्गस्यापमया उपमानीकरणेन । अथ वा गलयन्तराभावात् तैरेव ठुलनया 
तेषामेवोपमानीकरणेनेखर्थः । तेभ्यशचन्रादिभ्य एव प्रतिष्टां दाता दास्यति । 
+ ददातेद्धय्› । तथा न यथा कर्थनित् प्रतिष्ठालङ्करे उपमेयसनेन चा, उपमाया- 
मुपमानत्वेन वा कविग्रषादाचन्द्रादीनां पुनः प्रतिष्ठा भविष्यति इयनर्तीयैः ॥ 

नेति ॥ दृष्टापि विमोहिका दरौनमव्रेणापि व्यामोदिकेयं दमयन्ती 
अदैः खभिगा भस्मानपि मोदयिष्यतीव्यात्मीयभयेनैद नास्थदि न स्छटेति 
मन्ये 1 उतमेक्षा । भरो हि भयदेतन्. स्थषटुमेव बिभ्यतीति भाव. । तत्तसात् दोष 
सपशौमावति । अन्येषु सप्यन्तरेषु तैदोधैतक्लितः पौडतो युणौधोऽलयां भम्या- 
-मसापल्येन अकण्टकत्वेन सुखी सन् वसति प्रप्येण सामप्यविधौ गुणाना- 

भिद्यपवादोऽस्यामेव दश इति भवः ॥ १७ ॥ 

ओज्छीति ॥ भिय्िभैमीगात्रैः वराकस्य बीजकोशस्य कमलकणिकाया 
इयर्थः । * बीजकोशो वराटकः” इत्यमरः । रक्षा पर्या कान्तिषेणथव रौक्ष्य 

जुगुप्सयैव घौन्ि दिश । उच्छ विम कर्मणि चङ् । वारिदुगाद्रारिदर्मस्यत्वाज् 
ज 1 करि च काचचनकेतकद्य धूलीभिगेता पूणणी कान्तिरौन्डिरज की्णत्वादेवोज्जिता 

कष्टकैरावरणात्तु न 1 रौक्यादिदोषदूषितत्वान्न भमीकायकान्तिभाम्यमर्दृति + 
-मदपी तत्कायकान्तिरिखयः # १८ ॥ 



ष्ट नैषधकाव्ये 

प्रयज्गमस्यामभिकेन रां कर्तु मधोनेव निजाख्रमस्ति । ` -““ 

व्रश्च ममूपामणिमू्िधारि नियोजित तत् दयुतिकाञचैकं च ॥ १९ 

अस्याः सपदौकविधोः कचौघः खाने युखस्योपरि वासमाप । " 

पश्चसथतावद्रहुचन्द्रकोऽपि कलापिनां .येन जितः कटापः ॥२०॥ 

अस्या यदास्येन पुरस्तिरश्च तिरस्छृतं शीतरुचान्धकारम् । 

स्फुटस्फुस्द्रङ्गकचच्छटेन तदेव पश्चादिदमस्ति वद्धम् ॥ २१ ॥ 

श्रद्य्भमिति ॥ अस्यां भेम्याम् 1 अभिकामयत हत्यभिकेन कामुकेन 
,*कमनः कामनोऽभिकः' इत्यमरः । “ अनुकाभिकाभीकः कमिता * इति निपात 

-नात्साधुः  . मघोना इन्देण प्रत्यग्र रक्षां कर्तु नियोजितं नियमितं भूषामणीनां 
वभ्रमणीनां मूर्विमाकार धारयत्तीति तद्धारि निजाघ्न वज्रं च तेपां मीना 
शुत एव कामुकं मणिधनुशवस्तीव इन्द्रनियोयात् भूपामणित्प्रभाभ्यजिन 

खवरोधरक्षा्यं वश्रायुधं धनु प्रदयङ्गमाड्व्य तिष्टतीवेत्युखेक्षा ॥ १९ ॥ 
1 

खथासर्गश्षमाततेदमयन्वाधिक्रादिषादनखान्तव्णनमारभते--अस्या १- 
स्थादि ॥ अस्या भेम्याः कचीधः केशपादाः सपक्षः सदश सुदृदूतथेक एव 

विधु्न्द्ो यस्य तस्य सपषेश्टविधे; ““ चंतीयादिपु भाषितयपुस्कं पुवद्मलवरष्य 

शति वैकल्पिकः पुंवद्ावः । मुखस्योपरि वास स्थितिमाप, स्थनि युक्षम् । कुतः 

येन च्वीधेन पक्षस्थाः गदन्निषाः स्वेवग्याध तावन्तो यहवशन्दकाः मेचकाः 

चवनद्राद्च यस्य सोऽपि । °मरमा चन्द्रकमेवदी * इत्यमरः 1 चन्दर “देषा 

द्विमापा" इति कपू । दलपिनां यर्दिणां कलापो यदं जितः अनेकवन्दषहाय- 

विजयिनः एद्चन्दयिजयस्तदुपयवस्यानं च ङि चिग्रमिदयर्थः ॥ २ ॥ 

सस्या दति ॥ अस्या भरम्याः भखेनैव शीतखचा मुखचन्द्रेण यदेन्प- 
क्रे तमः। "भन्पकारोऽल्ियां च्वान्तम् ° दृष्यमदः। पुरो सत्रे तिरथ पायो 



सप्तमः समैः । २९. 

अस्याः कचानां शिखिनश्च किंलु विधि कलापौ विमतेरगाताम् । 
तेनायमेभिः किमपूजि पुष्पैरर्माईिल दत्वा स किमर्धचन्द्रम् ॥ २२ 

केशान्धकारादथ टश्यफारख्यलाधैचन्द्रास्फुटमष्टमीयम् ।; ‡; 

एतां यदासाद्य जगज्याय मनोभुवा सिद्धिरखापि साधु ॥२३॥ 

तिरस्कृतं, तदम्धकारमेवेदं स्फुटे स्फुरन्. भक्गः कौटिल्य पराजयश्च येषां तेषां 
कचानां छेन पश्वाद्वद्मस्तीत्युखेक्षा । तिरस्कृतो हि भम्रोत्सादः कचित् ृष्- 

गि बद्धस्िष्टतीति भवः ॥ २१॥ 

अस्या इति ॥ अद्या भेम्याः कचानां केशानां शिखिनो वर्दिंणश्च 
कलापौ केशपाशवद मारौ । “कलापो भूषणे वरे तूणीरे सते कच ° श्घ्यमरः ४ 
बिमतेर्मियो विवादाद्विधिमगातां खतारतम्यं श्ुमगमतां कि तु । “इणो गा 

उदि” इनि गदरेश. । तेन विपिन! गयं केशपाशः एभिः पुष्पैरिति दसेन 

पुरोचतिंनिरदेशः अपूजि किम् । महतः पूज्यत्वादिति भावः । स शिखिकलापः 
भर्थचन्द्र चन्द्रक गलस्तं च दत्वा आभत्सि म्तः किं महाजन्दवेषिणो 

नीचत्य शास्यध्वादिति भावः । अधेवन्दस्धु “ चन्दे गलदस्ते बाणभेदः" इति 
विश्वः । शिखिकलापस्य चन्द्रकमत्व केदापाशद्य तक्ुयुमं ब्रह्मदत्तं शाश्वताभेति 
भावः । अतोत्तरोत्क्षयोः प्रथमोत्ेक्षासपि्षत्वात् सजातीयसष्टरः ॥ २२ ॥ 

केदोति ॥ केशः केदारा एवान्धकारल्वस्मत्त् अथानन्तरं दरयो दशे. 
माः फालस्थर खलाटमाग एवार्पचन्द्रो यस्यास्सा इय दमयन्ती अष्टमी ॥ 

तघ्राप्यन्धकरारानन्तरद्दयाधेचन्देत्वात् कृष्णाष्टमी शुद्धपक्षे विपयेयावे स्फुटमिव्यु- 

शवक्षायाम् । कुतः ययस्मान्मनोमुवा जगजलयाय एतामाखादय साधु सिद्धिः जग. 
जयमिद्धिः भरसफधि साधितः । छष्णषटम्या उयादायां अयसिद्धिरिति जयोति. 
विदः यथा पितामहः--“ जयदा विजिगीषूणां याच्रायामशचिताष्टमी । श्वक्गेनाय 
रोदिण्या जयमोगो युता यदि भ  श्ति ॥ २३॥ वि ~ 



१० नैषधकाव्ये 

युध्पं धनुः किं मदनस्य -दाहि -ङयामीभवक्केसरशेषमासौत् । 

-व्यधाहिधज्ञस्तदपिःकरुषा किं भमीश्चवौ येन ̀ विधिन्यैधत्त ॥२४॥ 

शुभ्यां क्रियाया भववा -सनोमूचापेनचापे, घनघारमावः । 
निजां 'यदश्चोपदशामपे्य संप्र्यनेनाधिकवीयेताजि 1 २५ ॥ 

स्मार धनुयेद्धिघुनोज्छितास्या यास्येन भूतेन च रस्मरेला 1 

-एतदधुवौ जन्म तद्पयुग्मे छीलाचरत्ोचितवारभावम् ॥ २६ ॥ 

पुष्पमिति ॥ मदनस्य दादे दादकाले, पुष्पमेव धु; दयामीभवन्तः 
केसराः किषठस्का एव देषो यस्य तदाखीत् किम् \ किच ईंो दरः तदपि कधा 

क्रोधेन द्विधा व्यधात् देषा व्यभजत् किम् । येन द्विधा विभक्तेन पुष्येण 
विधिर्वैधाः भेम्या ञी व्यधत्त अदजदिवयु्मेक्षा ॥ २४ ॥ 

भरुभ्यामिति ॥ किच प्रियाया भेम्याः भूभ्या भवता भुयुगत्वेन परि- 
'णमता मनेभुवश्वापन चनसारभावो दटस्थिरांशत्वं करत्वं च । "सारो बले 

स्थिरांशे च । भथ कर्पूरमल्नियाम् । चनसार ' ति चामरः । अपि प्राप्तः । 

आप्नोतेः कर्मणि लिदर । यद्यस्मात्, निजामणषदशामपेक््य शदाहावस्धातः 

इयथः । संप्रलयनन मनोमूचापेन भधिकवीर्यता भधिकेपराकमोाऽपि आरि त्रापि 1 

कमणि छइ 1 “वीर्यं पराक्रमे रेतमी ' इति वैजयन्ती । दग्धस्यापि स्मरचापल्य 
तन्रूभूतस्य पू्वोभ्यथिकपराकमदशनान्वून घनहारभावः प्राप इतयुतेक्षा ॥ २५ 

स्मारमिति ॥ यत् स्मरद्यदं स्मार धतुः ! अस्या म्या ज्येन मूलेन 
आरखमावं गतेन विभ्रुना वन्दरेणोञ्सिता या ल्दमरेखा कलङ्रेखा व त्रुग्म 

तदुभयं कटू । लीलाचलत्वयोर्विराघचधरतदयोऽयितो योग्यो बालभावः देशष्व 

दषयारमदाच्िदत्व च यस्मिन् जन्मनि तत्तपोकम् \ एतस्या नम्या श्रुवौ 
अन्मश्वरूपणात्पत्तिमाप + एनप्या मुखमश्र्वन्दरः श्रवा च स्मरधनुधन्दलक्ष्म- 

गारपरावतार इन्युक्षा २६1. -: 



सप्तमः- समैः । -१९ 

इपुत्रयेणेमे जगन्रयस्य विनिजयादयुष्पमया्चुगेन । ` , ˆ “ः 
सषा दिकण सषूटीक्ृतेयं प्रियाटयम्भोजपदेऽभिषिच्य ,॥ २७॥ 

सेयं मृदुः कौसुमचापयष्टिः स्मरस्य सुष्टरहणार्दमध्या । ¦ 

तनोति नः श्रीमर्दपाङ्गसुक्तां मोदाय "या टष्िशरौषद्रृष्टिम, (२८॥ 

आघूर्णितं पक्ष्मलमक्षिपदयं प्रान्तदयुतिशचैयलिवामृतां् । 

अस्या इवास्याश्चदिन्द्रनीटगोखामरदयामङतारतारम् ॥ २९ ॥ 

इूष्विति ॥ पुष्पमयाश्गन कामेन करौ देषुत्रयण करणेन जगत्तूयस्य उभय- 

परप्तौः कमैणीति षठ । विनिजयात् शेपा शिष्टा ' तिष्वन्यस्मिन्नुपयुक्त' इति 
वैजयन्त्यां शेषशब्दसय विरेष्यलिङ्गता १ इय द्विवाणी बाणद्वयं समाहार द्विगो 
प् । रयभिति दस्वनिदेशः । प्रियाया दशेदेवाम्भोजयेोः पदे स्थन भमिधिच्य 

सफलीकृतेप्युखर्षः १! ङुदुमगणपरिणतिरेवासया टष्टिषटिरन्यया कयमेतत्सकल- 
युवलोकक्षोभकलत्वमिति भावः ॥ २७ ॥ 

, सेयमिति ॥ श्दुः केमला सुशपरहणा् दस्तेन ग्राह्यं मध्यमवलद्न 
सस्तक च यस्यास्सा नेयं दमयन्ती स्मरस्य कौसुमौ कुखुममयी चपयष्टधवुर्दण्ड 

इत्युलेक्षा 1 कुतः रथं नोऽस्माकं मोदाय मृच्छैनाय श्रीमतः शोगिनादपाज्ना- 
न्मु दृष्टीनामेवे शराणामोषस्य इष्टे तनोति करोति सा कथे न कामचाप- 

यिरिति भावः ॥ २८ ॥ 

सराघरूितमिति ॥ आापू्ित प्रचित परमक पदेमवत. । ““ सिप्माः 
दिभ्यश्च ” इति लच् । भान्तदुतेः कनीनिकाग्रान्तकान्तेः, शैलेन धावन्येन जिता- 

-मृता्च अवधीर्तिवन्दं चनत् इन्दनीटस्य गोल मन्डलमिवा्ला इयामन्य 
न्तप्य स्थूला ताराकनीनिका यत्य तदस्या अक्षिषश्रमस्या भक्षिपद्ममिव अस्रटश- 
मिथः 1 अनन्वमाल्वारः । ‹ एकस्ैवोपमानोपमयत्वेनानन्वयो भतः इति 
खदणात् ॥ २९ 
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करणेस्पेनापि सुखं सनाथं रेत नेत्रदयुतिनिितेन 1 

यद्येतदीयेन ततः छृताथौ खचक्चुपी छं ऊुरते कुरद्वी । ३० ॥ 

त्वचः समुत्सार्य दटामि रीया मोचात्वचः पश्चपपाटनानाम् । 

सारिगदीतैविधिरर्पङोधादस्यामभूदीक्षणरूपरिस्पी 1 ३१ ॥ 

-चक्रोस्नतैणदरुखलानां निमेपयन्त्ेण किमेप शष्ट: । 

सारः खुधोद्रारमयः भ्रयत्रैिधातुमेतन्नयने बिधादुः ॥ ३२ ॥ 

करणेति ॥ नेतदुत्या नेग्रद्मन्त्या निरसितेनेतदीयेन भेम्याः संबन्धिना 
. कणेत्पलेनापि सनाय सदष्टं सुखं लभेत यदि, ततः ताथा कणी ख- 

चशुषी रि कुरते कदर्थीकरोतीयर्थः । खयुखस्य तादृट्ने्क्ानाप्य तावदास्तां 
, तत्नेश्राभिभूतकर्णोत्परसानाभ्येऽपि तावदेव यन्या खचशरुषी उक्षित । नद्पि 
दुकभमिति भावः ॥ ३० ॥ 

त्वच इति ॥ विधिर्विधाता मोचात्वयो रम्भात्वचः। “रम्भा मोचा 
मत्फला ° इत्यमरः ! पर्दा प्रपाण । ^ ंद्ययाव्यय ” त्यादिना बहु्रीदौ । 

“८ यहु्रीदयी स्येव “ दति समान्ते च् । तें पाटनानां विदलनारनां 

रला अरकरेण त्ावत्गरयिसदय्ैः ॥ त्वच एव दानि समुत्सारय पपामि 

याद्याबरणान्यपनीचेलर्थः ) तते गृदीतन्वघोन्पखीषाय गदाहस्तः तिताधित- 

वर्धर्छावण्यदरव्धैः अर्यया दमयन्ह्यां दृक्षणस्पक्षप्पी सक्षिशन्दथनिर्माता भभू- 
दिद्युग्क्षा ॥ ३१ ॥ 

स्यकोरेनि  विषावुरेतप्रये दिधानु प्रयन्नः कनृभिः च्धेलेप्रयो- 

रेणद्णोगूगषमोः उस्पयाना च सुधद्रारययेऽयतनिष्यन्दमयः । पषो्येदप्य- 
मानः खारो रसो निमेधो निमीटनं तेजैव मन्यथ निष्पीषटनमाधनेन षः 

आटः द्धिित्युग्ेक्षा ध ३२१ ॥ 



सप्तमः .समैः । १६ 

णीता किं हरिणीभिरासीदस्याः सकाद्यान्नयनद्रयश्रीः } 

भूयोशणेयं सकला बटाद्त्ताभ्योऽनयाछभ्यत िभ्यतीभ्यः॥३३॥ 

दरौ किमस्याश्चपरखभावे न दूरमाक्रम्य भियो मिठेवाम् 1 .¡ ˆ" 
न चेक्छृतः स्यादनयोः भयणे विन्न; श्रवःङ्कूपनिपात्तभीया ॥३४॥ 

केवारभाजा शिश्चिरवेशात् पुण्यए्य मन्ये सतयुत्पलिन्या { † ` 
ज्ञाता यत्त्तच्छुसुमेध्णेयं यतश्च तत्कोरकटक् चकोरः ॥ ३५ 

यणीरुत्तेत्ति ॥ इरिणीमिरस्या दमयन्याः उत्तम्णीया ईति भावः । 

खाशाप्रयनद्यस्य श्रीः शाभा ऋरणीकृता ऋणत्वेन गृदीतासात् किमिद्युतक्षा + 

यस्मात्, अनया भेम्या बिभ्यतीभ्यः च्यन्तीभ्यः, प्रास्वस्थायां शोभाति- 
भ शयः अतिभीदणा निन्शेषष्णं दीयत इति भावः । तभ्ये। हरिणीभ्ये। भूयोगुणा 
` द्वत्रियुणेयं नयनशोभा सकला निदरेपा वलादलमभ्यत छस्धा ॥ ३१ ॥ 

दश्षायिति ॥ चपलम्रनवि चथलसीके, भस्याः न्याः टकौ दूर- 
माक्रम्य अग्बुपर्यन्त गत्देवय्थ- । भिये न मिलता न सच्डेयादम् । रकः 

मिलतेरसिहि ततस्तामदेशः । कि त्वनयोः प्राये दूरगमने ध्रवसी श्रोत्र 

एव कूपाविति रूपकम् । तयोनिपाताद्धील्ा कष्या विघ्रः हृतो न यायेत् । 

अव्र ददोःकर्गान्त : कूपपातभयहे दुक्त्वोत्रत्ा सूपक्नो वीतेति घदरः॥ 

केदपरिति ॥ केदारः सिश्रविशचयः* पदेतविरेधध। त भजतीति तद्द ॥ 
^ केदारः पतते शम्भौ ्षप्रभदायवालयोः * इति विभः । तयोत्यदिन्या शिशिर. 

। * ठेद्रविरोधः = अन्र प्रीदिसषद्रादिषु जातानासुत्लिनीना रिरिरर्ताः 

य श्रदके मारः भुप्रभिदध एक । केदारास्यः पर्वन दिमाययन्तर्गदः। दश 

(सिरी निर्तसदिमप्रदेशान् शेददाथया शरीरे श्दजन्तोऽपि - जने: तस्व 
पुण्यकषत्रयाद् सुनके षले जनि शनिपयन्त इति भावः ॥ 
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नासादसीयां तिखपुष्पतूणणं जगत्रयन्यस्तशरयस्य । ` , ~ 

शासानिखामोदभरातुमेया दधदिवाणी कुसुमायुधस्य ॥ ३६ ॥ 
चन्धूकवन्धूभवदेतदस्या ` सुखेन्टुनानेन सहोचिहानम् 1 

रुगभिया शशवयौवनीयां स्माह सन्ध्यामधरोष्ठठेखा ॥ ३७ ॥ 

अस्या सुखेन्दोरधरः. सुधाभूर्बिम्बस्य युक्तः प्र्तिमिम्ब. एय: । 
तस्याथ.वा श्रीटमभाजि देसे संमाव्यमानास्य बु बिटुमे सा 11३८॥ 

प्रवेशात्. दिशिरर्भरेदाद्धेनोः पुण्याय धममोय गते मत्रे भवे क्तः । मन्य 
इतुतक्षायाम् । यतो यस्मात् केदारमरणादियं भमौ तस्या उतलिन्याः 
शख पुभपे एव ईक्षणे यस्यास्सा जाता । यतश्वकोर्च तत्कोरकवेव दरौ यस्य 
सर जातः । देदारकषेप्रमरणादुत्तमजन्मसामं इव्यागमः ॥ ३" ॥ 

नासेति ॥ असुध्या, इयमदलीया, नाघा नासिका, जगततूये न्यस्त 
गरयुक्तं॑शरत्रयं यस्य तस्य कुमुमायुधल्य सम्बन्धि निश्वःसानिरस्य निश्रास्न- , 
मालस्य आमोदभरेण सौरभातिश्येन अदुमेयां द्विवाणी शिष्टं बाणद्रयम् । 
समादरे द्विभो्दीर् । दधत् तिरपुष्यमेव तूणमिपुधिरिव्युख्क्षा ॥ ३६ 

यन्धुकेति ॥ अस्या मेम्याः भधरोष्ेखा सनेन युगेन्दुना सहोनिदान- 
सुयन् वन्धूकदन्धूभषत् । एतन्पुरोवर्पिं बन्धुजीवङुमुमसमीभषत् एतःपुरोवर्ति 

स्वमान्मानम् ) * आत्मनि स्वम् इत्यमरः । रागश्रिया आदण्यसम्पद।, शशव. 

यौवनयेरेतःम्बन्धिनी चन्ध्यामाद { अटरात्रसन्धावदयममन्धौ भया सन्ध्या , 
स्वयमेवेति खरागमगृग्या कथयनि प्वे्युदर्ाव्वज्काभ्रयोमादम्यः ॥ ३५ ॥ 

`, कस्या सति ॥ अयाः नम्याः एषोऽधरः अधरोष्टः सुवन्दोः भुषाया- 
मगृते भवद्याविभेवतीति भुषामभू-, सस्य विम्यस्य पिम्यफमस्य प्रतिपिम्यस्मद्शा 
युक्तः \ न तु बिम्यपन्वात् कथ्दविदेषोऽश्वीययथः ! तस्य दिम्यपप्टसप १ 
शोभा, हममाजि मवति देदे सम्भाव्यमाना 1 अस्यायरस्य न्यमी श्रीः विद्मः 

प्रवाल विगतदमे च, राम्माव्यत इयथः । * दिद्टमः पुथि धवार पुनपुमष्म् ̂  

इन्यमरः 1 विष्मभ्रीरियर्यः ॥ ३८ ४ 
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जानेऽतिरागादिदुमेव भिम्वं निम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम्, । - 

दयोधरिशेषावगमाक्षमाणां नानि श्रमोऽमूदनयोजनानाम्.॥ ३९1४ 

मध्योपकण्ठावधरोषभागौ मातः. किमप्युच्छुसितौ यदस्याः 1, ., 
तत्खप्रसंमोगवितीणैदन्तदृशेन किं वा न मयापराद्धम् ॥ ४० ॥ , 

विद्या बिदन्द्रसुताधसोष्टे श्रयन्ति फयन्तरभेदमाजः । 
इतीव रेखाभिरपश्रमस्ताः संख्यातवान् फौतुकवान्विधाता 1४ ९।४ 

संञुग्यमानाश्च यथा निशान्ते ख्म्रऽलुभूता मघुराधसेयम् । 

असीमरावण्यरदच्छदेयं कथं सयैव प्रतिपद्यते चा ॥ ४२ ॥ 
न 

जानं इति ॥ अतिरागादतिरैदित्यद्धेतोः इदं पुरोषयैव विम्ब बिम्य- 
नामाद विम्ब च इतोऽस्मादधरत्वमपकृष्टत्वमो्टत्वं च व्यक्तं तदेवापरनामाट् 
प्रतीयत इव्यथः । एव स्थिते दवयोरनयोरधरविम्बयोनोम्नो विषये विशषावगमे 
इदमस्य नामेति निधौरग अक्षमाणां असमर्थानां जनानो त्रमोऽभूत् । जानि 
जानामीद्युसक्षा ॥ ३९ ॥ 

मध्येति ॥ ययम्मात्, भस्याः सम्बन्धिनौ मध्यस्याथरमप्यप्रदेशस्य 
उषकष्डौ सनितौ भपरोष्टस्य मागो दुम इत्यथैः › किमप्युच्छषितौ 
विंचिदुच्छरन। भातः स्पुरतः । तत्तम्मात् , खप्रसम्मेमि वितीणो दत्तो दन्तदृसो 

न्क्व येन तेन मया नापरादधं $ वा १ प्र खहृतदन्तक्षतमेतदिः्युसरक्षा॥ ४* 
चिद्या इनि ॥ कु्वान् विनोदी विधाता बिदभन्सुत्ताया भभरोष्टे 

कत्निविपा भन्तरभ्यन्तरे अभेदमाजः भेदरदिताः सद्यः द्यन्ति विदरन्ति इति 

युयेत्छयेति शेषः शतेना गम्बमानप्यत्वाद्रयोगः । मपध्रमः धमरदितः 
खन्. ताः दिया रेखाभिः संद्यातवानिद गणितवान्, किमिदयुते्षा । अन्या 
श्या रेखायदिः स्यादिति नाहः ॥ ४१1 

संभुज्यमानेति 7 श्वं भमी, जय मया निरान्ते निसावछनि भपर्- 
रार र्पः \ तत्वाखप्ररा खद्यत्वादिति मावः । सत्रे खमुज्यमाना मपुरापरः 
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यदि प्रसादीङ्करेते सुधांशोरेषा सद खांडामपि स्मितस्य । 
स्कौमुदीनां कुरुते वमेव निमित्य देवः सफठं स जन्म 1 ४३॥. 

-चनद्राधिकैतन्मुखचन्द्रिकाणां द्रायतं तक्किरणाद्धनानाम् । 

पुरः परिखस्तण्रषद्ितीययं रदावजिद्रन्द्रति विन्दुढन्दम् ॥ ४४ ॥ 

मनोक्षाधरा सलयुभूता दृटा मयैव ईत्यमनेन प्रकरेण खप्रविकारेणव असीम. 

लावण्यो रदच्छद।. दन्तच्छदे यस्यास्सा . सतौ कथं वा प्रतिपद्येते दरयते चित्र. 

मिथः । खप्र्टस्यार्थस्य जागरे खलयसेवादादाश्च्यम् ॥ ४९ ॥ 

यदीति ॥ एषा भमौ, स्मितस्य निजमन्ददाससय सहष्नांशं सदल्तमांश्. 

मपि । शृत्तिविषये सदयादाग्दस्य पूरणायत्वे तिभागवत् । सुधांशोः प्रसादीङषते 
सदि दथेदिदयरयः { तत्रि स देवः घुषांधः दटीसुदीनां स्वेचन्दिकाणां जन्म 1 
तमेव स्मितलेशमेव निभिख खकीसुदीपु निक्षिप्य ““ इमिम् प्रक्षेपे ” इति धातोः 
समसि क्तो स्यमरदेशः। सफलं फुदते । यथा चिन्दुमाघ्रगङ्गाजठमिभ्नणेनान्य- 

ज्वलं सफल भवति तद्वदिति भवः । अप्र कौमुदीनां संभावनामात्रेण 

स्सिर्ताशाखम्बन्धेऽपि तत्सम्यन्धोकतेरतिशयेक्िभेदः ॥ ४२ # 

श्यन्द्रेति ॥ तस्य चन्दस्य किरणाद्ररमेः चन्दरशनन्तेः, घनानां सान्द्राणां 
सेन्युखस्य चन्द्रापिद्त्वाशन्दिकाणायपि तततेऽधिकमिति भावः। अत (एवाद-- 

चन्द्रापिङस्थतन्मुखस्य चन्दिदाणा खम्बन्धि दरागतमीप्धं पुरः परिश्चस्तानि 

श्रथमे खतानि षन्ति विन्दवे यष्य तद्तीय विन्डवृन्दे रदावाशद्रनद्रति तदिव 
खाचरति ^ स्व्रातिपदिकेभ्यः किप् ” शयावारञ्ििन्तादू् ॥ श्रपमनि्टदा 
चिन्दुपद्विरधरदन्तपद्धिः उत्तरानन्तदजतिस्यु्रे्षा* ॥ ४४ ॥ 

* अयमाशयं'-प्रयमनिस्यनयिन्दृलो मूहमष्स्पत्वयाभ्येनाधोदन्तपद्वि. 
सदम् ! दिितीयादिषिन्दूनामम्यधःनेन निष्यरतां दर्पम्पत्वमाम्येनोर््वदन्तपटिम् 
युरूमेदेति $ 
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मेयं ममतद्विरदातिमूच्छौतमीविभातस्य विमाति सन्ध्या 1 
महेन्द्रकाष्टागतयागकर्त्र दविजैरमीभिः समुपाम्यमाना ॥ ४५ ॥ 

राजौ द्विजानामिह राजदन्ताः संविश्रति श्रोत्रियविश्रमं यत् । 

उद्वेणसगादिूजावद्पाश्चत्वार एते तदचैमि सुक; ॥ ४६ ॥ 

सेनि ॥ महेन्द्र फाष्टामुतकं यतोऽनुरामः । अन्यत्र पूत्ेदिग्गतो 
रामो लीदित्यम् । ° कष्टेनं स्थिती दविस? इत्यमरः 1 ‹ रागेऽतुगने ठीदिये * 
हति विशः । तस्य फी जनयित्र। अर्माभिर्दिसदने. वित्र । ' दन्तविप्राण्डजा 
द्विना ' इलमरः । समुपास्यमान ेभ्यमाना सेय दमयन्तं मम पूतस्य मेम्मा, 

विरहाय वियोयपीडया या मून सैव तमी रजनी । (रजनी यामिनी तमी“ 
इृव्यमरः । तया विभातस्य नियेमय मेमन्िनो सन्या प्रातन्मन्प्या विमानि। 

सन्ध्याधर्ममम्बन्धात् सनच्यात्वसुतप्र्ष्यते ॥ ४५.॥ 

अधो्चधत्वारे ये दन्तास्तान् वर्णयति--राजापिति ॥ यत्. यन्न्, 
ददाम्य द्विजानां दन्तानो विप्रा च राजी प्र । उदम पूमफ्यम् । 
न्धोष्टा चु पूगः कमुको गुदाक्रः रपुरोऽस्ययु । पलयुद्धगम्" श्न्यमर्ः। 

तस्य राम रक्तता । भादिश्दान् भायान्तरदेपसंप्रहः । भन्यतेदरेगो 

ध्यपरता । रागो विपयाभिन्ापः । भादिशम्दद्ादिगद्रदः । तेपासुदरेगरागादनां 

मूक्मा मानेन । धिद्धिदादिभ्योऽर् ! भवदातःः शुद्धाः एने दन्वारो राम 
दन्ताः द्न्तानां राजनेो द्न्तमरष्टाः) ““ राजदन्तादिषु परम् इति दन्तराष्दम्यो- 

पसजजनष्य परनिपातः 1 धोनियारछन्दस्वर्पाठगन्तः वेदपारगाः । "परोग्रिय- 
स्छन्दघं। छम * इत्यमरः । ^ पोतरिरछन्देऽ्ात = इनि निपरतः । तेवां 
शिध्रन शोभां संरिश्रनि दम्मन्सुखाः मौदिखनि अवदशष्य । "मुखछनु 

भुरि सुषयः शयपमुत्य यु मपित" इ दिः ८ अद्मि जानति 
कनि दापरापः नं  उन्ेा१य्६द् 
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शिरीपकोशादपि कोमटाया वेधा. विधायाङ्गमशेषमस्या; । 

्रापनप्रकषैः सुकुमारसर्गे समापयद्वाचि खदुखसुद्राम् ॥ ४५७ ॥ 

प्रसूनवाणाद्वयवादिनी सा कापि द्विजनोपनिपत्पिकेन । 
अस्याः किमा्यद्विजराजतो वा नाधीयते भेक्षभुजा तरुभ्यः ॥ 

पद्राङ्कुसद्यानमवेक््य ठष्मीमेकख विष्णोः श्रयणात्सपन्नीम् । 

आस्येन्टुमस्या भजते जिताव्जं सरस्वती तद्िजिगीपया किम् ॥ 

दविरीपेति ॥ वेधाः मिधात शिरस्य केदात् कुड्मलाद्पि कोमलाया 
अस्या मेम्याः, अशपमङग विधाय सुकुमाररगे कोमलगरष्ट। प्राप्तत्रकर्पो सोके 

रन्धोत्कर्पः सन्. गृदुत्वसुदरो मार्दवभङ्गा वाचि अर्मावाण्यां समापयत् समापित- 

वान् । सर्वातिशाप्यम्या वद्याधुर्यमिति भावः ॥ ५७ ॥ 

नन्वितोऽपि मधुरा क्षोकिटवाी, नेव्याद--प्रसूनेति ॥ ध्रसूनवा- 
मेवाद्रयमद्ितीय वस्तु तद्वदर्तति तद्धादिनी तत्प्रतिपादिका कापि उपनिषत् पिक- 

चापूपा सा त्म्यः सकाशान् । भिषा समू भकम् । “क्षं भिक्षा कदम्बकम् * 
हत्यमरः । भिक्षादिभ्येाऽपर् । तद्धेजा तद्धोजिना ब्रह्मचारिणो भिक्षारित्वम्मर- 

णादिति भावः । पिकेन पिकाष््यन द्विजन पक्षिणा वित्रेण च, अभ्या क्नम्या 

आदेवे दविजराजधन्द्रो व्राह्मणोत्तमथ । ततस्तम्माक्ताधीयते वा किम् १ अधीयत 
पमेदययः ) भस्यापिदापिवयोपलम्भादिति भावः । उक्षा ४८) 
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कण्ठे वसन्ती चज्चुस यदस्याः सरस्वती वाद्यते विपश्वीम् । 
सदेव वाग्भूय सुखे गाक््याः श्रोतु; श्तौ याति सुधारसत्वम् ॥ 

विद्धोफितास्या मुखमुन्नमय्य क्रं वेधसेयं सुपमासमाप्नौ । 

शूरयुद्धवा यञ्िवुके चकाच्ति निन्नि मनागङ्कुदियन्त्रणेव ॥ ५९ ॥ 

पिया्ुखीभूय सुखी सधां॒वसवयसौ राहुभयव्ययेन । 

इमां दधासधरभरिम्यखीलां तस्यैव वाटं करचक्रवाठपू् ॥ ५२ ॥ 

फाण्ट इति ॥ मृग्या अम्या शम्याः कण्टे वसन्ती निलसश्रदिता, 
खनुरा सरख्ती विपर्द। वीणां यद्वादयते वादयति तेद्रादनमेवे, ग वौणाष्वनि- 

रेवेह्यर्थः । मु ागभूय वाग्भूरवा । अभूततद्भावे चिः । ““ उर्यादिच्विदाचध ” 

शति गनिरवान् समार नो स्यवदेशः ॥ धरोतुश्वत श्रोते सुषारसन्यं याति ॥ 

स्यक्नाग्रयोगद्रम्येन्प्क्षा ॥ ५० ॥ 

यिटोकितेति ॥ इय दमयन्त, सुमायाः परमसोभानिर्मानस्व समप 
वेपसा अगम्या मुरसुप्रमध्य विदोभ्विः ८ अध्या सटवपदीक्षापमवलोश्निनिसी 
रिनियुखक्षा । पुतः यद्म्मत्, मनादनिनन शद्रते वियु भधगेोापःत्पन 

सुरवयय् ‹ ष्टदपययुद्म् ' दति इत्दयुयः। पूषयुटरा निवीजफदगयम्भवा, 
अट्ठ: यन्धा मुदभेव चद्ास्ति सटदरषदामिद मावात्यः। भट्टार निपुन 

पिधाय पनराहदाभिरपानिारितामिद््रमसप्व युगमपरयदिवनि मावः ॥ ५११ 

प्रिदेति # भमी सुपापः प्रिवमुनभूप भर्मामुग भूत्वा राक्ष 
न्तु भदप्यदन मदनिध्यः शुदं बनति । दस्य गुपारेष पल दन्य 

करयरहान् भदुदष्टसानमो रस्यमानो अपरारम्बनःता दषः + भपरलम्द 

भूत्वा शिदष्पु्यशद भपन्दः पम् प्र 
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अस्वा मुखस्याम्बु न पूथिमास्यं पूरणस्य जित्वा हिमः हिमां म ! 

शरूलक्ष्मखण्डं दषद्धैमिन्दुमारष्टृतीयः खदु यस्य भागः ।[५३॥६ 

व्यधत्त धाता सुखपद्यमस्याः सम्राजमम्भोजकुटेऽखिटेऽपि । 

सरोजसजौ सजतोऽद्सीयां नेत्राभियेयावत एव सेवाम् । ५४॥ 

दिवारजन्यो रतिसोमभीते चन्द्राम्बुजे निष्िपतः स्वटक््मीम् 1 

अस्या यदास्य न तद्ा तयोः श्रीरेकभ्ियेदं तु कदा न कान्तम् ॥ 

अस्या दति ॥ पूिमायाः पैमास्या आप्यं सुखाभूत दमाय 

जिभ्वा पूरणल्य समग्रस्य सतः अस्या शम्या मुसस्य महसो भावो महिमा मदृत्व 

मास्तुनस्यान्। काकुः । स्यदिव जेतुमहिमेखथेः। किं च यस्य मुखस्य वृतीयो 

भागः वतीर्यांगभूतः, भाले सखारं भरेव उक्ष्मसण्डः गाञ्छनैकदेश्तं दधन् 

दानः अर्भनिन्दुस्धन्दुः स । युषमर्षचन्टात् पूर्णयन्दरप्य मदृत्पमिति 
भावः! अत्र सुखस्य पूर्णन्दुत्व भाटस्यार्थचन््रहवं च कमात् पूर्मिमास्य दिम 
श्रूखकषमलण्डमिति च हपकाभ्यामनुप्रागितसु््रेष्यत इति रूपकसष्टीरायोरत्षयोः 

परष्परमुपश्चयेपकरारक्भावादािभावेन स्रः ॥ ५३ ॥ 

व्यधत्तति ॥ धाता भ्या सुरामिव पद्यम् । “वा पुति पथम्" इति 
दलिता + सप्राजमिति विद्िपणात् । अतिटिऽप्यम्भोजफुके प्धजाति विषये 

मप्नाज राजराजे भ्यधत्त 1 अत एव राजराजत्वादेव ने्राभिपेयै। नेग्रशम्द्- 

भारयौ मरोजानां राजना सरोजराजं। भगुप्य सुखपप्रस्य खम्यन्िनामदसार्या 
सरा गजनः कुदः । येने राजसूयेन मण्डरस्येश्ररथ यः) शास्ति याह्या 

राः स सश्राद्" दत्मटः । भवर नेतरास्यसरोयदाजन्रम्यस्ेन अ्मीमुरपधरस्य 
समारम्बोन्रहेपि छदः ॥ ५४ ॥ 

द्वियेति ॥ चन्दरषम्बुज चते दिशारमन्येदुनराघ्यो्यारङ्व रथि 
भ्योमान्दा भति अपहारिना सका सरमा ददा भसा नम्या भग्यं निक्षि. 

परमदा तयोदिक्रम्य रध्रदम्युजम्य षधीः सामान भदवि। इदमव 
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अस्या उखश्रीप्रतिविम्बमेव जटाल तातान्ुकुराच्च भिचात् 1 

अभ्यथ्ये धत्तः खदु प्यचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचिन् ॥ 

अकौय पटे खलु तिष्ठमाना शृद्चैमितामक्षिभिरग्बुकेखौ । 
भमी सुखस्य भियमम्बुजिन्यो याचन्ति दिस्तारिवपद्महस्वाः ५७ 

अस्या मुखेनैव विजित्य नियसपर्धा मिर्कछद्कुमरोपभासा । 

अस्य चन्द्रः खदु नह्यमानः स्यादेव तिष्ठन् परिवेषपाशः ॥५८॥ 

आस्य तु कदा कसििन्काठे दिवा नकं वा एकाश्रिया चन्द्राम्बुजयोरन्यतरधिया 

न कान्तं अपि तु सवेदा कान्तमेव ।! अव्रो्यथाघद्कवसङ्कषेया भरमीरुखे 

ज्म्दरम्युजलकषमीनिकषिपोस्रक्षिताभ्यां कादाचित्कशोभाभ्या सुख अक्ादाचिःक~ 

श्रकत्वेन स्यतिरेको स्यज्यत इ्यलहृरेणालङ्कारध्वनिः ॥ ५५५ 

आस्या इति ॥ प्रचरा यथाक्रम ताताननकात् जलाच । मिधादा~ 
क्ारसाम्यात् सुहृदः सुकुरा्च अस्या सुशधियः प्रतिविम्बमेव याचितक याच्मा 

निर्वृ्तम्। (यास्या याचितकम् ° इ्वमरः। ^ आप्तमिखयाचिताभ्यां कनी 
द्रति कम्प्रलयः। विभूषण कदाचिदभ्यभ्ये धत्तो दधति ग्ध एतदीयमेन सहदन्ध- 

मनयोर्यानितकमामरणं न स्वामाविकमिस्युक्षा ५ ५६ ॥ 

अकमयेति ॥ पले भग्र, अरय तिष्टमानाः स्वाभिलाय प्रद्सयन्त्यः 
ऋारुकमस्स-य द्य 1 “° श्टाचदुद् ” इत्यादिना चतुथी । "4 प्रक्ाहयनस्यया- 

ग््ययोध ” इत्यात्मनेपदम् । भम्युलिन्यः पचचिन्यः अम्बुकरेटौ जलक्काटाके 
आूफरेवाक्षिभि्मितौ उपरस्ां सुपस भ्रियं सु्तशोभ विन्नारितिाः प्रमारिताः 

यद्रा षव दस्ता यासां ताः सव्यो अमी याचन्ति यद । स्वदितिस्वादाचेदमय- 

यदित्वम् इुदरादित्वाटिश्यरूषेम् 1 भत्र पश्चनीनां प्रमौमुय्भायान्मेन्रक्तया 

सुगस्य पप्रायिषयम्यतिरेकः प्रतीयते ॥ ५७ ॥ 

अस्यष दति ॥ नियं प्रत शति निदस्पर्धा चन्दः मिटन्तो स्यन्यु- 
सन्ती कुटुममेद रापभाः कयपद्रभा वरव तेन । भस्वा मुगेत्रब विजिस्प धरपष्य 
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/ विधोधिधिर्व्वकतानि खोपं छोपं कदरूरानिषु भासि मासि । 

अभङ्ुरश्रीकमसुं किमस्या सुखेन्दुमस्थापयदेकशेपम् ॥ ५९ ॥ ' 

कपोल्पत्रान्मकरत्सकेदुभूभ्या्िगीयुरधषा जगन्ति । ` 
शहाबरम्ब्यास्ति रतिं मनोभू रभ्यद्रयस्यो मधुनाधरेण ॥ ६० ॥ 

वियोगवाप्पाभ्वितनेतपद्यच्छद्मान्वितोत्समैपयःप्रसूनौ । । 
कर्णौ किमस्या रतितत्पतिभ्यां निवेदयपूपो विधिदधिर्पमीदक् 11 

बलात नयमानो वध्यमानः तिष्टनू परिवेष एव पारा यन्धनध्रप्रहो यस्य 

म स्यदेवत्युत्प्रक्षा ॥ ५८ ॥ 

चिधोरिति ॥ विधिर्विधाता विधोधन्द्रस विम्बशातानि मामि मानि 
मासे मामे “पटन् ” इत्यादिना मासशब्द्स्य मासिल्ययमादेशः । कुटरात्निषु 

मष्टचन्दररात्िषु लेपं कोष कष्त्वा ठप्वा आमीकषये “णम् च” इति णसुल्- 
प्रयय. 1 आभीके दवे भवत इति बक्व्यम् 1 ““ आभीदेण्य पनः पुन्यम् » इति 

काशिका । अभहवरीकमनश्ररशोमं, ^ दपाद्विमापा" इति कप् । अमुमसा 

सुखेन्दुम् । एकशेषमेक्मेव शिष्यमाण अस्थापयन् स्थापितवान् ~ 
मिल्यु्ेक्षा । व्याकरणे गसूपाणामेकशेववदिति भावः ॥ ५९ ॥ 

छपोद्ेति ॥ मनोभू कपोरपतात् पतेमङ्गदेव मकराद्तो; गकतुः 

केन्ुमान्. मकरष्वज दद्यथेः । श्रून्याजेद धनुपा जगरिति जिगीषुः जतुधिच्ुः ४ 

शधरेधव मधुना क्षदरेण वमन्तेन च रज्यद्रय्योऽनुरक्तसगः इहारस्या रिं ध्रीतिं 

स्वदी चावलम्भ्यम्ति । जगज्िगीपोः यामस्य रर्वापि माधनगम्पत्तिदखामेषा- 
सतौय्थः । अर षलभद्वादावारोप्यमागस्य कन्वादेप्तादान्म्येन प्रकृतजगवयोष. 
गोगित्वान् परिणामार्रः । आरोप्यमाणस्य धरकृतोपयोगितै परिणामं ध्ते 

न्दक्षेणान् ॥ ६० 0 ४ 

वियोगेति ॥ रद्गपूषं दिधिश्चिस्पं यद्रनिमौणं अस्याः कर्ण विवेगिन 

दनुना वाध्यागितयोरधुयुचयोः नेत्रपद्मयोः । छच्स्पटवभेदः । तेन एद्यनान्विते 
न 
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इाविदायेन पथातिवक्रः दाख्नौवनिप्यन्दसुधाभरवादः । 

सोऽस्याः श्रवःपत्रयुगे ्रणारी रेखेव धाचलयमिकणदूपम् ॥ ६२ ॥ 

अस्या यदष्टादश संचियज्य विया; श्रुती दधवुरभमर्भम् । 
कणोन्तरत्कीभेगभीरटेखः किं तस्य संख्यैव न वा नवाद्कः॥६२)) 
धि ० येन चिदुरेवर 

मन्येऽमुना कणेकतामयेन पाद्येन तरेण । 
एकाकिपाद वरुणं विजिग्येऽनङ्गीकताऽऽयासवती रती शः॥ ६४॥ 

मिरिते उत्स्पयःप्रसून दानादकमिधकुसुमे ययेस्ती रतितत्पतिभ्यां सम्प्रदाने 

चतुर्थी । निवेयावैणीयं पूपादपू्। किम् । “पूरोऽपूपः पिट स्यात् * इष्यमरः 1 
नेवेयसमणेन पुप्पाञ्चरिमुछजन्ती सनेत्रयेःयात्तत्क्येसतादवपुष्पयुक्तरति, 
स्मरविद्यापूपतलोतेक्षया सापहवया कर्णान्तविश्रान्तलेचनत्वं वल्वु व्यज्यते ॥ 

इहेति ॥ अतिवक्रः श्ाघ्राणामोषः समूहस्वस्य निष्यन्दः मारः स एव 

भुघाप्रवादो येन पथा वरर्मना यया प्रणात्या इलां भेम्यामविशत् श्रविः, अस्याः 

भवसी पत्रे दले इव श्रचम्पन्रे तयेधयुमे युग्मे या रेखा सा वक्शा सुषाप्रवाह- 
पद्वाव । "दरयो. प्रणाली पयसः पद्व्याम्* इत्यमरः । अभिक धावति 

कर्णरन्ध्रमभिगच्छति यथा फुतधचिशनिधतत जर वक्रगत्या फयाचिध्रिणाल्या कचि- 

कषिम्नदेरं गच्छति तद्वदिति भावः । अश्र क्स्य रेखायां युधाप्रणालीत्व- 
सुश्रकषयते ॥ ६२ ॥ 

स्यः दति ॥ अस्याः श्रुती कर्णौ अष्टादशा विद्यः: बेदेवदाग्ादिकानि 
पेयस्थानानि सेविमञ्य द्विधाहृत्य यद्रम्यं दधतुः विग्रः ॥ कस्यान्तर्मभे 
उमे उदितः यभीये दृरगतो केसऽवयदनिन्यायः तस्याधच्य सद परव मूती 

जवरद्धयैवन क्म 1 यरा नदानामद्धे नवाह्यो नवमद्पाचिद घान मवति 

म् । भवत्येवेत्यर्थः । उ्प्रत्ता॥ ६३ ॥ 

मन्य दि ॥ रतीसोा रतिषनिः सुना क्लतामेदेन कर्पादास्पन 
छिडुरादिसेर छिदुरेवरेपामह्त्ण ॥ ^" विदिभिदिच्छिदेः कुरच् ̀  एति कम~ 
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आत्मैव तातस्य चतु्रुनस्य जातश्चतुर्दोङिचिरः स्मरोऽपि । 
सत्चापयोः कणेरते भ्रुवो वंशत्वगेशौ चिपिटे किमस्याः ॥ ६५ 

भीवाद्ुतैवावडुशोभितापि प्रसाधिता माणवकेन स्यम् । 

आलिङ्गथतामप्यवरम्बमाना सरूपताभागखिरोध्वकाया ॥६६॥ 

करीरि कुरच् । पशद्रयेन पञ्चायुधयुग्मेन । “ पाञ्चा वन्धनशघ्लयोः इयमरः । 

एकाकी अद्वितीयः पारो यस्य तमेकाक्रिपाशम् । वर्णं अनङ्गकेता परिहा, 

आयासततिः प्रयासपरम्परा येन मेोऽनायासत्सन् विजिग्ये जिगाय । मन्य 

इद्युत्ेक्षायाम् । * विपराभ्यां जः” इद्यात्मनेपदम् 1 अधिकसाधनेनाटपसाधनः 

सुजय इति भावः ॥ ६४ ॥ ॥ 

शआस्मिति ॥ चु्जस्य चतुर्वारोः तातस्य खजनक्रस्य विष्णारात्मा 

खरूपमे्र जातः । “ आत्माय पुञ्रनामासि ” इति धृतः । स्रोऽपि चुदोर्भिः 

चतुरवाहुभिः खचरः तस्य चतुराः म्मरस्य चापयोरस्या श्रुवः अस्य! एव कर्णो 

लतेव वशस्य त्वकतारस्य त्वगश्ची सरभागम्यौ चिपिटे अनते न्. इयथः । 
“८ दूनन्पिटचचिकेयि च ” इति नेः पिटच् प्रयये नेशिरददिसः । नासन्तवाविना 

तरवमा्रं लक्ष्यते । ज्ये मौव्य॑ः सिम् । "मौर्वं ज्या किकिरा गुणः" शलयमरः। 

अत्र स्मर्य चतुर्भुजन्वं तते भरमीश्रुयोस्तचापयुगत्वं तन्कणेयोरेव ज्याय॑ च 

उच्य ॥ ६५ ॥ 

ग्रीयेति ॥ या प्रीवा बदुन। माणवकेन शोमिता अर्ता न भवती 

वदृशाभिता । तथापि माणवकेन ष्टुना प्रगाधितेति विरोधः । अपिर्विदधेपे । 
अवदुशोभितः दृकादिकालषटता । “अवृर्घोदा शकाटिका ° इत्यमर. । माणवकेन 

विशत्तिगरेण सुकतादरेण प्रगाधितेव्यवियेधः + ‹र्विशनिगये माणवक्रोऽन्यत्वान्” 

इति शीरण्वामी । + भवेन्माणवको रारभेदे चले पूष ' दभिपेय । भ, 

आलिवष्रयतमालिक्ननीयन्व अवलम्बमानाप्याध्रयन्त्यपि सस्पताभाक् साप्य. 

योगा अविसाऽन्यून ऊर्वं आलिद्रत्वम् इति भावप्रपानो नियः 1 



सप्रमः स्मः । २५ 

कवित्वमानप्रियबादसद्यान्यस्या विधाता न्ययितायिकण्ठे । ` 

रेखात्रयन्यासमिषादमीपां वासाय सोऽयं विवभाज सीमाः ॥ ६७ 

चाह प्रियाया जयतां भृणाङं दन्द्रे जयो नाम न बिस्मयोऽस्मिन् 1 

उचैसतु तञ्चि्ममुष्य मम्नस्यालोक्यते निन्ययनं यदन्तः ॥[ ६८ | 

यस्यास्सा । " अङयालिङ्गयोष्वकाख्यः' इत्यमरः । हरीतक्याङृतिस्त्यडयो यव~ 
मभ्यस्तयोष्वकः । आलिग्यय्व गोपुच्छा मध्यद्क्षिणवामगा ॥* इति च 1 
अलिद्गयोऽप्य्वक इति विरोधः \ आलिद्गयतामाणिन्ननीयत्वे ऊ््वैक ऊर््वभाय 
इ्यविरोधः । सेय प्रीबाद्ुतैवोक्तषिरोधदुक्तलक्षणयोगिषवात्ेति भावः । 
अत्र विरोधाभासयोस्ससर्गन् सजात्तीयसंखषटिः ॥ ६६ ॥ 

खचित्वेति ॥ विधाता अस्या अधिकण्ट कण्ठे । विभक्तय्थऽव्यथी- 
भावः कवित्वं चे गानं च प्रियवादश्च संस्य च तानि चत्वारि न्यधित निद्ित. 
वान् । मोऽय विधाता अमीषा कवित्वादीना चतुर्णा वासाय कण्डे असद्गाण- 

स्थितये रेखात्रयन्यासमिपात् कम्बुधरीवा तिरेखा सही लक्मसम्पत्तिरिति भावः ॥ 
सीमा ममौदा विवमएज मध्यरेखानयविन्यासेन चदुधी विभक्तवान् अनिकादगयेतति 

भावः) अन्न प्रीवागतभाग्येरेखात्रये सीमःविभागवचिहत्वमुसक्ष्यते ॥ ६५७ ॥ 

याह इति ॥ श्रियाया बद्र खृणाल जयता नाम ॥ जयतर्मि तस 
स्तामादेशः + स्मन् दे समे कल्दे च । “न्दर कलदयुगमगोः" इलमरः । 
जयो नाम बिस्मयोऽद्भतो न, कितु भग्रस्य जितस्यासुष्य सणालस्य अन्तर्भर्भे 
अन्तर्करणे च व्ययनप्यामादो नि्व्वथने अन्यथ चदि च । “रं निर्व्यथनं 
सोकम्* इयमरः । अथाभते अव्ययाभावः । यद्विलोक्यत तदुचैमटाचित्र भमन 

इम्यभ्यथ इति व्रिसेधात् । ष्रि बिसक्यत इत्यविरोधः » णाकस्वान्त- 

च्िद्रत्वात् 1 विसेधाभासेऽसद्वारः ५ ६८ ॥ 
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अजीयताबरदयमयुनाम्यां दोभ्य म्रणाङं किसु कोमलाभ्याम् । 
निम्सूज्ञमास्ते घनपद्कदत्सु मूतौसु नापु तन्निमम्म्. ॥ ६९ ॥ 

रज्यन्नखस्याङ्लिपच्चकस्य मिपादसौ दङ्कर्पद्यतूगे । 
हैमैकपुद्धास्वि चिदयुदधपवौ भ्ियाकरे पश्वशञरी स्मरस्य ॥ ७० ॥ 

अस्या; करस्परीनग्धिकरद्धिवोठत्वमापत् खटु पटवो यः । 
भूयोऽपि नामाधरसाम्यगर्वं कुर्वन् कथं वाऽस्तु स न प्रवारः ॥ 

अजीयतेति ॥ आवर्तोऽम्भसां परमः स इव द्युभयु" छुमवति नाभि 
यैस्याप्मा । तस्या नम्याः । “युभयुल्वु छचमान्वितः' दद्यमरः । “अहं ज्ममो- 

युस्" इति शुभमिति मकारान्तान्ययान्मत्वर्थायो युसुप्र्ययः। कोमलाभ्यां खदुभ्यां 
दोन्यी भुजाभ्यां यृणार्मजीयत क्रिय मा्दवगुणेन जितं किभितयु््षा \ इतः 
चनास सान्द्रा पद्सूषामु मूत्छेव मूता मूतिमतीप्वकीर्तिपु तन्शणालं निमग्न 

निस्सूप्रे निव्येवस्यं निर्योद नाले कि काकुः । अपराभितत्वे क्थमकीर्नि- 
पक््पात इति भावः ॥ ६९ ॥ 

रज्यदिनि ॥ रज्यन्तः खमावरक्ताः नखा यस्य तस्य । ““ कुषिरजोः 

प्राचां दयन् पर्रीपद च ” 1 आष्लिपमकस्य मिात् अमा पुरोवर्तिनी दमाः 

मौवणीः एके केवला असाधारणाः पुद्धाः कतैयोया मूटभ्रदेशा यस्यास्मा + 

"कर्तरी पुद्ध* इति यादवः । विदयुदपक्रौ नित्रणप्रन्थिः मरलप्रन्िरिलर्यः + 

स्मरस्य पमार । शरपमकम् । ममाहरि द्विगो्धामू । प्रियाकरे भमोपाणविव 
दिषवेन रक हकं तस्िननेव प्यते अम्वि दतेन इन्युघरक्षा ॥ ७० ॥ 

अस्या इत्ति 1 यः पवः क्षयः अम्याः करण स्पेन गधतीति 
सटर्थनी दिः दछयन्तर्यस्य म नसः मननिदर्थः 1 "वश्च इनि 
प्रषठतिमावः! बारत्वं रितं प्रपरनवं मूसर्वं चाप्त यख ॥ गमूर्येऽमेदडपि 

मालः स्यात्+ इष्यमरः । जल्पोऽधिद्स्पर्षौ मूर्यो मवतीति मादः 1 मूमोऽगि 



सममः समैः । २७ 

अस्यैव सर्गाय भवत्करस्य सरोजखष्टिमंम इस्तटेखः 1 
इव्याह धाता हरिणेक्षणायां कि दस्तटेखीकृक्या तयास्याम् ॥ ७ 

कं नमैदत्या मम सेयमस्या दग्याऽभितो वाहुखता सृणाटी । 

कुचौ किञुत्तस्यतुरन्तरीये स्मरोष्मञुष्यत्तरवाल्यवारः ।। ७३ ॥ 

माम पुनरधि किल मूर्खत्वं आप्खतीव्य्य. ) अधरसःम्थेन गर्वं कुषन् अधर 
साम्याभिमानं कुवन् स पटवः प्रवारः प्रवाटशब्दवाच्यः वययोरभेदात्, प्रकरेण 

वायश्च कथ वानास्ु न स्यान् १ ददिवेत्य्थः । अल्पोऽधिकतरस्पर्धा त्वत्ति- 
मूर इति भावः । अधिकृतरश्च करादधरः रतिस्वैखत्वात् 1 तथा चाधरः 

साम्य तावद्स्ताम् 1 पवस्य करमाम्यमापि दृरापास्तमिलयैः । ततथ 
भवालशब्दस्य पद्वप्रृत्तिनिमित्तमप्येतदेवेति भावः ॥ ७१ ॥ 

अस्येति ॥ अस्य भवल्द्रस्य मवस्याः पिः सर्ग्यैव सरोजषषटि मम 
दस्मे रेखाभ्यास इति विधाता अस्यां दरिगेक्षणायां नेम्या हस्तलेखी- 

कृतया अभ्यासीङृतया दस्तकृतपश्मरेखीकृतया च तया सरोजख्टवः करणेन. 

किम् १ मेम्य कथयति किमि्य्षा ॥ ७२ ॥ 

किमिति ॥ स्मरष्मणा स्मरखन्तपपेन श्ष्यततरमति्यष्यत् । बाल्यमेव 
बाः वारि यस्यास्तस्या अस्या नेम्या एव नर्मदायाः करीडप्रदायाः रेवावाश्च 
खम्बन्धिनी । ^रेवा तु नर्मदा” दयम्; । अभित उभयतो दद्या सेय बाहुलता 

णाली विस्वा किम् १ अत नर्मदाया विधेयघ्राधान्यान् रणाव्य। सानात् 
सम्बन्धात् “अभितः परितः” इदयादिना द्वितीया नासि । `कुचवेवान्तरीये 

अपफामन्तसटे "दवपोःऽ्ियामन्वरीव यदन्तवीरिणस्तयम् ” इयमरः । ^ युपू- 

सुपा” इति समासः । ^“ क् पूः” इत्यादिना ममासान्तोऽ्रः । “ यन्तेख- 

सररेभ्योऽप इत् ” इतीकारः 1 उत्तस्यवुख्रियरतंः किम् ऊष्वंकर्मत्ात् परपद 
सपदधोर्विता उक्षा ॥ ७३॥ 
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-तालं प्रभु स्थाद्लुकढुमेताबुस्थानसुस्यौ पतितं न वाचत् । 

परं च नाभिं वरं मदन्तं चौ छराद्कयाः खत एव तुतौ ॥ 

-सतत्छुचस्पाधितया घटस्य ख्यातस्य शासेषु निद्रौनत्वम् । 

-तस्माश्च दिस्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्धनामाजनि कुम्भकारः ॥७५ 

गुच्छालयच्छतमोदविन्दुदन्दाभियुक्ताएटफेनिलाङ्के । 

-माणिक्यदारस्य विदर्मसुभरषयेधरे रोदति रोदितश्रीः ।। ७६ ॥* 

तामिति ॥ तावन् पतित च्युतं तालफल कर उत्थानेन ऊष्वौ- 
वस्थानेन सुस्थो गुप्रतिष्ठौ अपतिताविव्य्थः 1 एतौ कुचौ भतङ्तुं न भ्रमु समर्य 
न॑ स्यात् पएतिताऽपतितयेःः कतः साम्यमिति भावः ‡ परं पतितत च मदान्त- 

मतितुहतं तस्माधरिल तुङ्गं सदिति देषः । खत एव वुक़ौ कृशाप़याः इच 

भवुकतुं न प्रभु कुलः खाभाविकौ यदिद्यथः 1 भस्वाभाविक्खाभाविकीप्रययोः 

कथं साम्यमिति मावः ॥ ७४॥ 

पनद्विति ॥ एतक्कचस्या्पतया यातस्य लेके श्ररिदधम्य ट्य 
-ऊकम्भस्य शातरेपु निदसनन्वं तथ्र तश्र दृान्तत्वं अजनि । किष मणिकादिकारी 
अलिषरादिमटामण्डनिर्माततिः कलार ‹अलिन्नरः भ्यान्मणिकः' पव्यमरः । 

तस्मादेव रित्पान् धटनिमोपयन् कुम्भकार शयवे प्रिदनामाजनि महत्पसर्भं 

इव तन् सहर्षोऽपि स्यातिकर् हनि भावः # ७५ ॥ 

गच्छेति ॥ च्छा दारविशेषः । “हारभेदा यटमेदद्रुन्छ युच्छाय- 
योस्तनेः* शयमपः । सः शालयः येषा तानि खन्छतमानि शुद्धानि उदविन्यु- 

गरन्द्य अटविम्दुखम्दोटस्य आभेव आहमा यथो तानि, साद्तानि यानि यु 

# भ्य चदस्द मदिनायीयभ्यास्यानुपरम्भात् सौचयार्षमस्म्रमेव 

-स्याश्या मम्परादिता! 



सप्रमः समैः । २९ 

निःकङ्सङ्कोचिवपद्कनेऽयं अस्याञुद्रीवो खखमिन्टुतिम्बः । *^ 
चिघ्रे तथापि सनकोकयुग्मं न स्तोकमप्यच्दति बिप्रयागम् | 29 
आभ्यां कुचाभ्यामिभकुम्भयोः श्रीरादुीयतेऽसावनयोः क ताभ्यां + 
भयेन गोपायितमौक्तिकौ तौ प्रन्यक्तसुक्तभरणामिमौ यत् ।५७८॥ 

कराप्रजाप्रच्छतकोटिसर्थी ययोरिमौ तौ तख्येत् कचौ चेत् 1 

स्य तदा श्रीफखमुन्मदिष्णु जातं वदीमप्यघुना न लय्धुम् ॥ ७९ 

फलनि तैः फेनिकः केनयुक्तः उज्वलतर इति यावत् 1 “ पेनादिटच ̂  दति 

मवं इलच् 1 अशः मध्यः यत्य तादशे विदमेषुराः भम्याः पयोधरे चे 
मेध च माणिकयहारस्य माणिक्यरन्नमालिकाया रोहितश्रीः । लोदिता कान्तिः 
शक्रधनुः शोभा च रोदति प्राुमैवति । “इन्द्रायुधं शक्रधनुः तदेव दजु- 

रोदितम् ! रोदिते। लोदितो रक्त ” इति चामरः । अव्र श्रपोसतषे ॥ ५६॥ 

निभशङ्केति ॥ निःशङ्कं यथा तथा सष्टोचितानि सुकुलितानि पद्जानि 

चेन सोऽय सुखमेवेन्डुविम्वेःऽस्यां भेम्या उदात उदितस्तथापाम्दृदयेऽपि 
स्नायेव कोकै) चक्रवाको । *कोकश्चकश्चकरवाकः” इत्यमरः 1 तयोयु स्तोकं 

अत्पमपि विप्रयोग नाति न गच्छति चित्रं सुखेन्दूदयेऽपि कुचकोक्योरवियोग- 

इति सपक्रोत्थाप्ितो बिरोधामास इति सङ्करः ॥ ७७ ॥ 
आभ्यामिति ॥ आभ्यां कुचाम्यां इमकुम्मयोः श्री; दोभा सम्परच, 

सादीयते दृयते काम्या इभुम्भाभ्या अनयोः कुचयोः भसौ श्रीः कादीयते 
न क्वापि इवः 1 यत् यस्मात् तौ इभङ््म्भी भयेन छन्भीयःा मेोषायित- 
मौक्तिकं जन्तगुश्मुक्ताफलौ । योपायते- कर्मणि कः । इमौ कुचकुम्मौ अन्यक्तं 

प्रकाशितं सुक्ताभरणं याभ्यां तौ 1 यथा राज्ञा हतधने भयाद्नशेषं गोपायति 
गजः! तु प्रकाशयति तद्रदिव्य्थः । ईइभङुम्भध्रिय भादनादखलण्डितखप्रीकलवाच- 

ताभ्यामप्यधिकौ कुचकुम्माविति भावः 1} ७८ ॥ 
काराग्रेति ॥ कराप्रे दस्तस्याप्रे जान्रत् पकादामानः दातकेोटिः बज 

तत्सङ्घप धनं च यत्य स मदेन्दरो ययोः चयो. क्मणोरथां ताविभे मदेन. 
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स्तनातटे चन्द् नपद्किलेऽस्या जातस्य यावदयुवमानसानाम् । 

हारावखीरत्रमयूखधाराकाराः स्फुरन्ति स्वखनस्य रेखाः || ८०॥ 

क्षीणेन मध्येऽपि सतोद्रेण यत् प्राप्यते नाक्रमणं बलिभ्यः । 

सवोज्गदधो तदनङ्गराभ्ये विजृम्भितं भीमथुवीद चित्रम् ॥ ८१॥ 

भ्य्थितौ कुचौ कमै वर। श्रुद्रकपरदिकामपि ° वरः कषर न्यप्नाघःः इति विश्वः} 

अपचयविवक्षायां ्वीलिन्नघयोगः । “स्री स्यात् काचिन्शरणाल्यादिविवक्षापनयै 

यदि" इद्यमराभिधानात् । लब्धं न जात न शक्तं निखमिलर्थः । सर्व श्रीफट 

वित्वफलं कौ \ ^दिन्वे शण्डिव्यशेलपैः मालृरप्रफलावपि" दखमरः ॥ 

सुल्येदात्मनोचिुयाचेत् तदा उन्मदिश्यु उन्मादि स्यादिः । “ अल ” 
इत्यादिना इष्णुच् । उपमातत वस्तुनि उपमात्वाभिमानः । तथा धनिकैकलभ्य , 

चस्तुनि निसखख सिम्सा चोन्माद एवेदय्ैः ।॥ ७९ ॥ 

तनेति ॥ चन्दनेन प्ठिरे पद्वति । “विच्छदित्वादिकच् 1 
अस्याः स्तनयो अतदे प्रपाते । “ग्रपातस्त्वतदो शगु इयमरः । जातस्य 
यावन्ति . युषमानपतानि तेषो सवेषां सम्बन्धिनः सकत्यार्थस्य यवच्छब्दस्य 

विशेषणसमासः । स्वलनस्य रेखा यमनमार्ग हारावलीरलनानां मयूखधारा 

, रदिमपङ्कयः एवाकाय यास ता; खल" स्फुरन्ति रत्नभयूखघाससु युवभानस~ 
स्खलनरेखादत्वसुत्ये्यते ॥ ८० ॥ । ॥ 

श्षीणेनति ॥ श्दास्यां भीमथवि म्यां भयडरस्थाने च क्षीणिन कृशन 

इवेन च मध्ये अवलप्न ्रबलश॑त्रमष्ये च खत वखतापि उदरेण व्रिवल्यधो- 
मगिन अत्त एव वलिभ्यः त्रिवकिभ्य. । बवयोरभेदात् वकिम्यो वलबश्धध 

सकाशाव् भाकमणमभिव्याप्निरभिभवधर न भ्राप्यते दति यत् तद्नाक्रमणं चि, 

अलिसर्मीपि दुर्वलस्यानक्रमण चित्रमिख्थः । शिवि सरदेवामङ्गाना करचरणादीनां 
खाम्यमास्यादौनो च दद्ध षल्यामनह्गस्य जङ्षदौीनसय कमन्य च रज्य 

विज्न्मितं तदिद्मन्यदिग्रमिदर्थः \ भत्र वाच्यप्र्तीयमानयेरमेदःष्यवस्राया+ 
दविरोधाभाषखः ॥ ८१ ॥ 
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> रोमावलिभूकसुैः स्भौर्वीचपिषुभि्मध्यललाटमृश्नि । 
च्वस्ैरपि स्यास्नुभिरेवदीयेर्जवः स चिच रतिजानिवीरः ॥ ८६* 

अस्याः खलु मन्थिनिवद्धकेडमरटकदम्बप्रतिनिम्बधेखान् । 

सरपरदस्तीरजताश्टरेयं प्रष्टस्यटी हाटकषद्धिकायाम् 1] ८७ 11 

रोमावलियस्याः सा प्रखापस्य वदरी ' निद्रादौ म्छ्टाविव उच कुचं) यद्याः 

मा इयं दमयन्ती मत्तस्य मदनद्विपस्य वास्तु वसतिरस्तु स्यान् । ओपम्यगर्म- 

िदेपण सूपक्रम् ॥ <५,॥ 

सोमावदछीति ॥ रतिजीया यस्य स रतिजानिः कमः सर एव कीरः । 
जायाया निद्र । मध्ये लखे मूर्धि च मध्यललारमूर्निं । प्राण्यदनत्वान् दरे 

नपुमकता ) तस्मिन् व्यस्तेरसदितैः स्थास्तुभिः स्थायिभिः । ग्लाजिस्थश्च ्प्नुः। 

एतदीयै रोमावली च श्ुवौ च कुसुमानि च तैरेव सवख मौर्ीचापं 
इवय तैः जतैब त्रो जयशीलः । प्रज्ञादित्वात् खार्थेऽण् श्रययः ! चित्रं 

भिश्नदेशस्थेरपि चापादिभिर्विजयतत इत्याधर्यमिर्थः । अत एव दिषूपरधशना- 

रूप! विपमालष्टारः ॥ ८६ ॥ 

अस्या इतिं ॥ अस्याः नम्याः पृष्टस्यटी कायपशवद्धामः । “ष्ठे ठु 
चरमं तनो." दखमरः ॥ सेव हाटकपटिदा हेमफलकं तस्यौ प्रभ्थिना वन्येन 

निबद्ध सयतेषु केशेषु यन्मद्कदम्बं मद्टीकुखुमनिकृर्म्यं तत्मतिनरिम्बस्य 
वेशात् प्रवेशादेतेः इयं रजताक्चरा रजतमयवणा स्मर्रश्चसिः स्मरवणना सलु 

तर्मस्यात् पृष्टफलटकम्रतिबिभ्वितानि पम्मिष्टमधिकाकु सुमानि देमफलकविन्यस्ता 

राञती मदनप्रशस्तिवर्णावटीव भातीव्युल्रेक्षा ॥ ८७ ॥ 

* अस्थे श्टेकख पायान्तरम्-- 

पुष्पाणि याणाः कुचमण्डनानि रुबी धनुरमाखमलकरिष्णु । 

रोमावली मध्यविभू्णं ज्या तथापि जत्ता रतिजानिरेतैः ॥ 



सप्तमः समैः । ३३ 

चक्रेण विश्वं यदि मत्स्यकेतुः पितुजितं वीक्तय. सुदरशनेन । 

जगन्निगीपलयसुना नितम्बद्वयेन किं दुरैभदनेन ॥ ८८ ॥ 

रोमावीद्ण्डनितम्बचक्रे गुणच्च खावण्यजङच्च बाला । , 
तारुण्यमूर्तैः कचकुम्भकरदभिभति शङ्के सहकारि्क्रम्-॥ ८९ ॥ 

अङ्गेन केनापि विजेतुमस्या गवेष्यते किष्यटपत्रपतम् । 
नो चेद्धिशेषादितरच्छदैभ्यस्तस्यास्तु कम्पस्तु कुतो मयेन ॥९०॥ 

चक्रेणेति ॥ मत्स्यक कामः सुदशैनेन ख॒दशैनाद्येन खलमदरनेन 
च पितुः विष्ण: चक्रेण विश्वं जित वीय यदि ीक््य किल असुना दुठभदश- 

नेन नितम्बदरयेन कटीफलकद्रयेनेव चक्रेण जगजिगीषति नदुमिच्छति ङ. 
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रोमायलीह्ति ॥ बाला दमयन्ती तादण्यमेव मूर्तिः खरूपं यस्व तस्य 
यौवनाद्यस्येस्यथः । कुचविव म्भ तयोः कवः निमीतुः कुम्भकारस्य रोमा- 

यस्थेव दण्ड" स च नितम्ब एव चक्र ते गुणः संन्दर्यादिः तमेव गुणं सत्र 
ओति शनिटरू्पकम् । लवेश्यमेव जलय सदङारिचक सखटकारिकारणकलापं 
भिभर्ति शदे । सूपकोरथापिततेयमुतमरश्ेति सद्रः ॥ ८९ ॥ 

अद्धेनेतति ॥ अस्याः सम्बन्धिना केनाप्यवाय्येना्रेन मदनमन्दिरेणे. 
ख्यः) ‹चलपन्रपग्रमश्वत्यदठ बोधिद्रमश्चलदलः * इत्यमरः ) निजेवुं गवे्यते 

अन्विष्यते किमिल्युत्ेषा ! *मारमत्यन्विष्यति वेषयन्यन्विष्यति च" दति 

मदम: । नो वेन्नानिवष्यते चत् तस्याश्चत्यपत्रस्य कृतः कस्मादन्यस्मात् भये- 
नेदरच्छदेभ्यः शृश्षान्तरपतरेन्य- पखमीविमक्तेः । विषषादत्तिशयाव् कम्पस्तु 

अषु स्यात् । नान्यत्वम्पद्रण विच्च इत्यपः । यरदिनानिवध्यमाथो दुर्यो 

कम्पत इति च अ्रसिदम् \ अत्र खायुदिषाः । भभत्यदलसदशं यथं गूढमनि- 

स्थितम् । यस्याः सा समयः नारी धन्या पुभ्यैराप्यते ॥ ९० १ 
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श्रथ्ि्ररेखा च विरोत्तमास्या नासा च रम्मा च यदूरुरष्टिः } 

दष्टा वतः पूर्यतीयमेकाऽनेकाप्सरः परेश्षणकौतुकानि ॥ ९१ ॥ 

रम्मापि किं चिहयति प्रकाण्डं न चात्मनः सेन न चेतदूरू । 

स्वव येनोपरि सा दधाना पन्नाणि जागलैनयोश्रेमेण ॥ ९२ ॥ 

विधाय मृघीनसधगचर्ेन्यु्वेत्तसोभिः स्वमसारमावम् ॥ 

जाख्यश्च नाभवत् कदटी वरीयस्तदा यदि स्यादिद्मूरचारः ॥ 

श्ररिति॥ यन् यम्मात् अस्या मेम्या श्रूधिप्ररेणा अद्धतविन्यासा 

अप्सराश्च नासा नासिका तिखात् तिकुसुमाव् उत्तमा तिकेत्तमा नामाप्मराथ 

तया ऊष्सृष्टिः रम्भा कदर! अप्मराद्ड । “रम्भा फदल्यप्यररोः, इति विभः 

तततः तस्मात् यमेष दष्टा सती अनकामामप्यरमां प्रक्षयात्कौतुकानि पूरयति 

तादृशान्. मानसेोष्ठासान् जनयतेस्वभ. । अत्रकम्यनिक्ाप्मफताविरोधामागनलन्. 

दितेधामामालद्वारः ग च षमूट इति हरः ॥ ९१ ॥ 

रम्भेति 1 रम्मा षृदत्यपि आत्मनः प्रकाम्टं न्धं स्वेन स्वा्मना 

म्यममिस्य्दः । प्रकृद्यादिन्य उपग्द् पानात् चृत्तीया । न चिदयति ध्मिनम्या 

रव न विष्यति छि मियो म्दस्वामपरिहाराय द्रयोरन्यतरस्पापि चितन 

खार् दिमिस्यु्ेक्षा ॥ वृतः येन कणन या रम्ना अनयोप्योश्रमणार- 

मःनयेस्ययेः 1 स्वदे म्यकायस्कन्पस्दय उपरि पापि दन्यानि प्रतिपकषोरपारि" 

प्वदानि सादरपद्राणि च दधाना जपर्नि । अप्र मरदूये स॒दूर्ि्ती रम्मापि 

ग्दभ्िमरेद ऊणधरान्स्या पथ्राबरम्बनष्रणात् ्रान्तिमददषर ॥ तन्मूला धाता" 

सदसत तयोरहाग्निमविन यष्रः 1५२7 

दिघायेति ¢ शदः र्मा तदन, सपनम मूर्मान भधर 

सेवनं विषाय रितदुन्योारद्दशयर्मागदवरदीकय नन्मे, ॥ मद 



सप्रमः- सर्गैः । ३५ 

उरुप्रकाण्डदितयेन तस्याः करः पराजीयत वारणीयः । 

युक्तं द्विया कुण्डलनच्छलेन गोपायति खं सुखपुष्करं सः ॥९४॥ 

अस्यां ुनीनामपि मोदमूदे शवयमदान् यक्छुचशेटशीटी 1. , 

नानारदाहादि सुखं श्रितेरु्व्यासो महाभारवसगेयोग्यः | ९५. ॥ 

स्वकीयम् असारमावं नि.सारत्वव सुेचेत् बलीयो जाम्यमेश्वन्तदेयथ नायेत् 

म गच्छेत्. 1 तदानीम् इदमूषवाद अम्या ऊरू हव चार्. रोभना स्ाथदे 

स्यदियेदथः । अश्र कदल्याः अध-चिरस्त्वादिधमीसम्बन्धेटपि सम्बन्ध- 
सम्भावनया सम्बन्धोक्तेरतिशयोकतिमेद इति सर्वसकरारः ॥ ९३ ॥ 

ऊर्वितति ॥ तस्याः दमयन्ह्याः ऊर्प्रकाण्डयोः उपेषे, छदसम्मये्वो 
द्वितयेन बषार्णीयो वारणमम्बन्धौ श्रो दलः पराजीयत परानितः स करः 

हिया खं सुख मुखभूतं पुष्कर अप्रं प्के पष्टजय मुख नि.सरग बक्प्रादम्भे।. 

पाययोरपि । “पुष्कर पषटजे व्यो्नि य रिररप्रयो." इति विश्वः 1 कुण्डय- 

नस्य भुप्ीकरणस्य च्छलेन भोपायति पियत्ते युक्तं सापदवोभरक्षा ॥ ९४ ॥ 

अस्यामिति ॥ सम्या दमयन्सां सुर्ननामपि मेर आन्तिमासक्छि- 

निति यावन् { उदे तर्दयामि । उषा । कुत. यत् यम्मान् सदानधिच्े गयु- 

प्रपाते मुनिविरेधध, यम्याः कु्ययिव रीर्ट शालयाति परिचिनोति तच्छीलो 
चुखं नानाश्रद्यरेः रदैदन्तीरादादवताति तत्तयोचम्. । अन्यन मारदमुनिम् 

्माहादयततीति नारदाष्वादि, तत् न मतानि अनारदाहादि, मत् नेति नानारदा- 

दि, माददाष्ादि इत्यथः १ मदाना मदापम. रतसर्मयोग्यः भुरल्यरणदनार्दः ४ 
अन्यत्र मदाभारतम्य इतिदासम्य गर्गे निमोथ योग्य. क्षमे प्या दिस्य 

देयनध्य परिता उरू सगरिषनौ येन छ. प्रितो्धः 1 "मविमि क्रीवि पुमान" 
दष्यमरः 1 भयर खषमूलया सुनिमोटोन््ेक्षया सुनमोऽध्यम्यां मुष्टन्नि किमुतन्ये 
दति स्तु भ्यञ्यते ॥ ९५. ॥ 
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्रमोद्रता पीबरताधिजह्घं वृष्वाधिरूढिं विदुषी किमस्याः । ` ` 

अपि अ्रमीमङ्गिभिसदृताङ्ग वासो उतावेषटितकमप्रबीणम् ॥ ९६ ॥ 

अरन्धतीकामपुरन्धिलक्ह्मी जम्मद्िषदारनवाभ्विकानाम् । 

चतुर्दशीयं तदिदोचितैव ुरफदवयाप्ना यददृश्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 

ऋमेति ॥ असयाः भम्याः अधिज्वं जहयो. विमक्तयर्थेऽम्ययीभावः॥ 
कमेणाुपूर्यौत् उद्रता उदिता पीवरता पीनत्वं दृक्षाधिरूढमाश्टेषविरेपं विदुषी 
ज्ञात्व किम्१ “न लोक» दष्यादिना पर्छठ्रतिपेधः । किष च्रमीभ्गिभि- 

वेश्नविरेधेः आद्ृताङ्ग आच्छादितगारं वासो वघ्ठमपि कतविष्टितके भालिङ्नन- 

विषे प्रवीणे भिम् १ उभयत्राप्यन्यथा कथम् इतयमाश्छिष्येदिति भावः । 
अनयेरक्षणसुक्ं रतिरदस्ये--““ रमणचरणमेकेनाद्प्रिणाक्रम्य भिन्न %धितमपर- 

पदेनाभयन्ती तद्रुम् \ निजमयभुजमेक पृष्ठतोऽसयापयन्ती धुनरपरधुजेने 
आश्यन्ती तदन्नम् ॥ तद्मिव कमितारं चुम्बनायाधिरूदा यदभिलपरितरागाव् 

तथ वृक्षादिरूढम् । प्रियमनुङृतवद्धीविध्रमा वेष्टयन्ती दममिच शरलाङ्गी- 

मन्दसीत्का तदीयम् ॥ वदनमुचितखेदाकम्पमाचुम्बनार्यं नमयति विमदन्ती 

तटतविषटितं स्यान् । ” इति ॥ ९६ ॥ 

आखन्धतीति ॥ श्यं दमयन्ती अहन्यत वधिषटपन्नी च कामपुरन्ध्री 
रतिश्च सकष्मी पद्मा च जम्भद्विपहाराः दाच च नवाम्विका वराश्रीपरमतयः नव 
मातरथ याखमट्दयवचसिद्धिरस्तीति प्रशिद्धिरिति भाव. ¦ तासां चरयोदशानां 
चुका यमपि तद्न्त.पातिरन्युसक्षा । तन् तम्मात् तदन्ते.पातितवाव् 
इहाम्यौ दमयन्त्या गुन्फौ पादप्रन्पी । * तदन्यिषुटिके गुल्फौ * इत्यमरः ॥ 
सयेोद्ेनातता प्राप्ता मा च सा अददयतिदि्च यदद्स्यतिदधिः येयं ुस्फयो- 
रदश्पत्वपिदिरित्य्य" 1 सतीति देषः । यत्तदोनियख्म्बन्धातखा उथितैव तत् 
श॒म्बन्विनोऽपि रद्र तिदियुकवेत्. । गूटयुन्फल्वे ष्ठीठश्षण सदग्यामन्तीति 
भावः ॥ ९७ ॥ (४ 
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यानेन तन्या जितदन्तिनाथौ पदाव्जराजौ परिदुद्धपारष्णौ । 
जाने न श्रूषयिजं खमिच्छ नतन मूभ्ौ कतरस्य राज्ञः ॥ १०१ 
कण्णोक्षिदन्तच्छदवाहुपाणिपद्ादिनिः सख्ाखिलतुल्यजेतुः ! 
उद्वेगभागद्वयताभिमानादिहैव वेधा ठ्यधित द्वितीयम् ॥ १०२ ॥ 

वुषारनिःशेपितमन्जसरी विधातुकामस्य पुनर्विधातुः 1 

पश्चस्विदास्याद्विकरेष्वभिख्या भिक्षाऽधुना माघुकरी सद्षा ॥ 

यानेनेति ॥ यनेन गल्या दण्डयात्रया च जितो दन्तिनायो गजप्रटो 
गजपतिश्च याभ्यां तौ परिदयद्धः निर्दोषो बशीकृतश्च पाप्णिः पथाद्धागः पाल्य. 

श्रादश्च ययोस्ती तन्व्याः पदाब्जे एव राजानौ पदान्नराज्ञ कतरम्य राज्ञः पद्युः 

परिपन्थिनश्च तेन मानशान्तये रौदशान्तये च नम्रेण मूप्रौ स्वमात्मानं चेल्यं 
शधरूषयितुं सेवयिवं इच्छ् अभिकापुको न जाने । अत्र पदाग्जराजाविति 

शूपकस्य शपेणाङ्गामिभावेन सष्टरः ॥ १०१ ॥ 

रणति ॥ स्वस्या यान्यखिलानि तुल्यानि शष्कु कमलाद्ुपमानवस्तूनि 

तेषा जु. भापितपुंस्कतवान् पुंवद्भाव. । केश्वाक्ि च दन्तच्छदश्च बाहुश्च 
पाणिश्च पद्् कर्णाकषिदन्तच्छदवाहुपािपदम् 1 श्ाण्यङ्गत्वदेकवद्भावः । तदादिः 

ख्य तद् भादिशन्दान् कुचादिषद्भद. । तदादिने!ऽवयवजातख अद्रयताभि. 
मानात्. अद्रितीयत्वप्वत् उद्रेमभाक् रोषभाङ् वेधा इदाम्यामव भम्यां द्वितीयं 

कृणोदिकं भ्यथित विदितवान् । ठददवयवानामप्रतिमतया परस्पसमेवौपम्य- 

मासीत् । यथा कररखतरकर्णेन करस्यतरक्रेणलर्थः ॥ १०२ ॥ 
सुरेति ॥ दुषारेण नि-शायेत नाथितमभ्नसर्म पद्मश्च ` पनर्बिधावु- 

कामस्य द्यषटकामस्य विधावुरधुना इहास्यां भ्रम्या पसु आस्यं च्च करः 

+ च तेषु अधिकर्थतावस्वे चेयेच्वद्धावश्रतिपधः । इदाधिकरणं समानाधारत्वा- 

दर्हिपदार्पः 1 तप््यतादत्वं पत्वं अभित्त्याभिष्षा शोभा याच्या ॥ °भभिष्ट्पा 

नाम शमदो इत्यमरः + माधुष्टरी नाम पणभिक्षा तया सदश्छा सदा ““ दरा. 

कग यकतव्य.” दति वमग्रलयः । बृ्ठंत इति रप.  एतदादयादिपयद याव. 
द्यदभ्यं तावद् षदरेयु नारनौल" ए १०३ 



1. 

> 

सप्तमः सर्गः.। ३९. 

एष्यन्ति यावद्रणनादिगन्तान् पाः स्मरातौः शरणे प्रवेष्टुम् 1 
इमे पद्ान्जे विधिनापि खष्टास्तावय एवाङ्कुख्योऽत्र रेखाः ॥ 
भरियासखीभूतवतो सुदेदं व्यधाद्िधिः साघुद्शत्वभिन्दोः । 
एतत्पदच्छद्मसरागपदय समैभाग्यमाग्ये कथमन्यथा स्यात् ॥ १०५ 
यदः पदाद्घटनखौ सुखश्च विभात पूर्णल्टु चतुष्टयं या । 
कला चुः्पष्टिरुपैतु वासं तस्यां कथं सुध्रुवि नाम नास्यम् ॥ 

खष्टातिषिश्वा विधिनैव तावत्तस्यापि नीतोपरि यौवनेन 1 
चैद्ग्ध्यमध्याप्य मनोभुवेयमवापिता वाक्पथगास्मेव । १०७ ॥ 

पष्यन्तीति ॥ स्मरातो दपा इमे पदान्ञे शरणे प्रवेष्टु यान्तौ गणन 

यस्य तस्मात् यावद्रणनात. यावत्सङ्ख थाक्ाव् दिगन्तात् यावद् सद्गधकिम्यः 
दिगन्तभ्य इत्य. । जातेविकवचनम् , एष्यन्ति अत्रानयोः पदाग्जयो. तावद्य 
शव तन्सङ्खथा एवाहुलय एव रेखा. स॒ष्टा. सयवरार्थमागामिनां राज्ञामपादान. 
दिकमङ्गधासूचकरेखा दव दशाह्वलय. ष्टा इत्युलक्षा । १०४ ॥ 

प्रियेति ॥ विधिर्विघाता प्रियायाः भम्या. सखीभूतवतः ,सहृदतस्य 

अभूततद्भामे च्विः भवतेः क्तववुश्रस्ययश्च । इन्दोरिदं साधुदेरत्वं समीचीना- 
चस्यत्वं मम५क् देशानां परिपाकं सुदा सन्तेप्रण स्यधात् विदितवानिर्थः 1 

अन्यथाऽखन्दोः एतस्या, पदस्य छद्म च्छलं यस्य तस्य सरागपद्मस्य सौभाग्ये 
सौन्द्थं माग्य कथं, एतच्ररणश्षोणसरोजसद्दये कथमिव ॥ १०५ ॥ 

यद्य इति ॥ यः सुभरूयेश कपिं पदाडषटयेर्मसी सुखश्ेति पू्नदु- 
चतुष्टयं बिभर्ति 1 तस्यामस्यां सुश्चवि सन्दर्यो कखन धोडशभागानां वियाना 
च चतुरतरा पष्ट. चुः: बास निवासं क्थ नाम नेपितु उखे 1 

-चन्द्रचतुध्ये प्रतिचन्द्रं पोडशकलत्वाचतु पष्टिकलामम्पत्तिरिद्यर्थ । द्वयीनामपि 
कलानां अभेदाष्यवसयिन अय निर्देशः ॥ १०६ ॥ 

खृष्टेति ॥ इयं तावत् विधिनेव अतिविश्वा विश्वमतिन्छन्ता विधालि- 

आविनील्यथै. \ अस्यादय- कान्तायै द्ितीययेति समासः । चष्ट निमिता 



८ तैषधकान्ये 

“ "ईपि स .चि्राद्रभ्यैतां नखावधि चणयन् 
हरिणरमणीनेना चित्राम्बुधौ तरद्न्तरः । 

हृदयभरणोद्धेकानन्दः खखोदरतभीमजा 

। मयनविपयीभे भावं दधार धराधिपः ॥' १०८ + 

श्रीद कनिराजराजिमङुटाड्कारदीरस्युतं 
शरीदीरस्पुपुवे जितेन्द्रियचयं मामदेवी च यमू. । 

मौढोबीदाकृपश्चस्तिभणितिभ्रादरययं तन्मदा- 
कान्ये चारणि नैषधीयचरिते मर्गोऽगमत्सप्मः ॥ 

अथय यौवनेन तस्य निधिकृतातिश्यस्यप्युपरि नीता नतोऽप्यतिडे प्रागिति. । 

अय मनेोयुवा परदग््यं श्रागटभ्ये अध्याप्य षक्पभर्य वाद्मागीस्य पारम्परतीर् 

सेवाध्वतसतगोचकत्वमेवायापिता । अव्र प्रमेगकर्यनिकेषर्मसम्यन्धकरथनात् 
एकस्मप्रथवनिकमित्ु्ललक्षणपयागमेदः ॥ १०७ ॥ 

हतीत्ति ॥ इतीत्थं रा धराभिपो नस हरिणरमणीनिघ्रामेता भर्म 
चिकुरात् केशापाशादारम्य नसादयि पदाहृष्ठनयान्नं वरपद्धित्राम्बुधं। आधर्थ- 
मागे तरदन्तरः एवमानान्तरङ्गतेषा हद्ये भरणान् एरणाद् द्दरेठो नि.मौमः 
आनन्दो यस्य स मन् ससीषताया मौमनाया नन्या नयनविषयोभि मो- 
लरत भावमभिग्रये दधार तस्याः श्रलयक्षभवितुैच्छदित्य्पः ॥ १०८ ॥ 

श्रद्मिव्यादि ॥ मीटो्वीशङ्टथशमिनपितिनामास्य कृतः प्रबन्धः 
तस्ातरि तत्पमानय्नेक ध्यः ॥ १०९ घ 

इति पदवकयग्रमाणपारावारणारीणधीमहामद्रोपध्यायक्नोठचन- 
मद्िनायमूगिविगराचते वेयधस्यास्ये जःगवुतमाहयाने 

स्तम सर्गः ममप्तः 
=~~-~------~ नजर 
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अथाद्भुतेनास्तमिमेषसुद्रयुन्निद्ररोमाणमसरं युवानम् । 

द्या पपुस्ताः सुदाः समस्ताः सुता च भीमस्य महीमघोनः ॥ 

कियच्चिरं दैवतभाषितानि निहयोतुमेनं प्रभवन्तु नाम । , 
प्रटालजष्ठिः पिदिवः स्वयं दि प्रकाशमासाद्यती्चुडिम्भः ॥ २॥ 

अथेति ॥ अय नलग्रादुमौवानन्तरम् अद्धतेन दमयन्ती साक्षात्कार- 
सन्यविस्मयवशेन अस्ता निमेषमुद्रा निमीलनदन्धो यस्य त निर्निमेपभियर्थः 1 

उप्निद्ररोमाण हृष्टरोमाणमिति च विस्मयानुभाषोक्तिः 1 युवानेमसुं नलमन्यत्रा- 

दतेन नलसूपसाक्षात्कारविस्मयेन अस्तनिमेषसुद्रा. उन्नद्रोमाणो युक्तय इति 
परिणामः कायैः । ता अमी सभासदाः समसः सुदृशः छियः दृशा पपु 
रतितृप्णया दद्छयुरियथैः । तथा महीमघोनो भदेषेन्द्रस्य भीमस्य सतता भमी 
च पूर्वोक्तविम्मयानुभववत। युवतिशचेति भावः । त दृशा पपाविखयथैः । भेम्याः 
एथगुपादाने दुरौनस्यानुरागपूमैकेत्वलक्षण बिरषदोतना्यैः ॥ १ ॥ 

नन्वयमिन्द्रादिवाक्यातिकमेण कथमासां प्रादुरासीदिव्यक्रोत्तरमाद-- 

कियदिति ॥ दैवतभापितानि आदस्य एवं दृत्यमाचरत्वेवं रूपाणीन्द्रवाक्यानि 
कियबिरं कियन्तं बहुकाकमिखयैः ६ अलन्तसंयोगे द्वितीया अन्ययविरेधण- 

त्वात्. किमिति नपुंसकलिङ्ग निर्देशः ! ' (करियाव्ययानां भेदकान्येकत्वेऽपि ° इति 
नपुसकलिश्गशेेष्वमरः । एनं नले निह्णोतुमाच्छादयितु प्रभवन्तु शक्नुवन्तु 

माम न शक्तवन्तु खल्विलर्थः । सम्भावनायां खद् } तथादि पराटजासैः 
बरीह्यदितृणपूैः पिदितः संरक्षणा्माच्छादितः इश्चुडिम्मः इशुप्ररोहः ख्य 

स्वत एव प्रकाश भरादुर्मावमासादयति इश्वरस्य कामिनोऽप्यतिग्रौढरागस्य 

दुर्वारो विकार इति भावः 1 अव्र नलेश्चुडिम्मयोर्धिम्यरतिविम्बभावेन समान 
यरमनिददैसादटृटान्ताकङ्ारः ॥ २ ॥ 

[४१] 
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-अपाङ्कमप्याप दृशोनै रदिमनकस्य मेमीमभिरष्य यावत् । 
स्मराय सुधवि तावदखां प्रयङ्गमापुद्धशिखं ममल ॥ ३ ॥ 

यद्क्रमं विक्रमङक्तिसाम्यादुपाचरहयवपि पञ्चबाणः । ˆ 

चक्रे न व्रैमलयमसुष्य कस्मात् बाणैरनङ्डविभागमाग्भिः ॥ ४ ॥ 

सतस्मिन्नखोऽसाविति साऽन्वरज्यत् क्षणं श्वणं केट स इ्युदास्त । 

पुरः स्म तस्यां वर्तेऽस्य चित्तं दूत्यादनेनाथ पुनन्य॑बसि ॥ ५ ॥ 

अषाङ्गमिति ॥ अस्य नलस्य दशो ररिमिः भमीमभिरप्य कामयित्वा 
यावदप्चन्तस्या अपाद्गदेशमपि नाप भैमीं लु नाविति किमु वक्त्यं तवेदेव 

स्मराद्यमोऽस्यां सुशरुवि भेम्यां प्रत्रम् भापुक्तशिखं समूलाघ्रमित्यर्थः । भभि- 

विधावम्ययीमावः 1 ममजेखन्योन्यरागोक्तिः । अत्र॒ ॒च्ष्टिपातस्मरपातयोः 

करणयोः पौवौपर्यमद्गोक्तरिलयतिशयोकिभेदः ॥ ३ ॥ 

पुनरप्यन्योऽन्यानुरागमेवाद--यदिति ॥ पश्चवाणो विषमेषुः दवपि 

मीनौ अक्रममवियमानक्रमं युगपदि्यर्थः । विक्रमेण या शक्तिस्तस्याः 

साम्याय, साम्ममालम्म्य स्यम्लो पथम । उप चरत् उपचार विधैः बाणै 
वुगपत्् उभावप्यवेषम्येण प्रहूतवानिति अमुष्य समौपचरणद्य भर्धार्पशे। 

विभागमजो न भवन्तीति तयोक्तः विपमसङ्घथ- भदक्यसमविभागरिलर्थः । 
क्थः रैः कठृभिः प्भिरिति भावः । वैमयमसम्मतिः कम्पात् कथं न 

खे कतं महभित्रमिति भावः 1 अत्र विप्रयुंगपदुभयग्र समरपरहारविरोधसय 
म्मरमदिन्ना समाधानाद्विरोधामासोऽलङ्कारः ॥ ४॥ 

तसिष्िति ॥ सा भमी तस्मिन् पुंसि भौ नठ इति दखादिसुस- 
श्ुतहपसेवादान्नल दति मत्वा क्षणं क्षणमस्पकालमयन्तद्योने द्वितीया 1 

भनररज्यद्चुरक्षाभवत् एतेन दर्थः सूचितः । पुरे स नलः केदस्यसम्भावित- 

सति मव्वेखरधः । इति ैवोक्तायतवादभ्रयोगः । श्णसुदास्त उदासीना स्थिता} 

असिः कतैरि लटू टद् । एतेन विषादः सूवितः, तथा चाया भावषन्धिरा- 



अष्टमः समैः । ३ 

कयाचिदारोक्य नरं रुलज्ञे कयापि तद्वासि हदा ममजे । 
तं कापि मेने रमेव कन्या भेजे मनोभूवक्चभूयमन्या ॥ ६ ॥ 
कस्सवं कुतो वेति न जातु शेकुस्तं ्रष्टुमप्यभदिभाविभारात् । 
उन्त्धुरभ्युत्थितिवाज्छयेव निजासनाननैकरसाः कदाङ्ग्धः ॥ ७॥१ 

च्छन्यमानन्द्परम्परोणां भमी तमालोक्य किमप्यवाप 
मास्यं निङ्रिणीव वारामासा्य धाराधरफेलिकाखम् ॥ ८ ॥ 

दिखधेः । अथ नटस्य तस्यां भावसन्धिमाह् ' अस्य नलख चेतः पुरः प्रथम 

तस्या दमयन्ध्यां वलते स्म॒ चचलेति दर्पौक्ति" । पुनः दृष्यादनेन कत्र नटेन 

.न्यवति नीचक्त्ये द्थितख इदमदुचित्तमिति बलात्कारेण निवर्तितमिति 
विपदेोक्तिः । रागस्तु समप्रह्ढ एवानयेरित्ि भावः ॥ ५ ॥ 

अथ तस्प्रीनामपि तदा शन्नारभावा बभूवुरिव्याद--कयेति ॥ 
कयाचित्कन्यया नलमालेोक्य लले रचितं भवे लिट्. । कयापि तद्धासि 

तद्धावण्ये हृदा ममने हदि तन्मयत्वं भावितमिदययेः । एतेन तस्ाप्तिसष्ल्पो 

मम्यने सवि चिद् । कापि कन्या त नल न्मरमेव मेने इति विस्मयोक्िः । 

अन्या कन्या मनोगुवो वशशरूयं वशव्व॑भुवे भाव इति केयम् । भेजे एतेन 

अंल्सुक्रय म्यत ॥ ६ ॥ 
करस्त्वामात ॥ छृदयाङ्गयः छियः एकरा आनन्द्रपरवद्ाः सदय 

इल्यः । अत एवाग्रतिमश्या अग्रतियत्तरतिभारादतिमदत्वादिति कर्तेश्यता 
मोदातिरेकादिल्ः । तं नलं कस्तव कुता वा आगत इति श्रष्टुमपि जातु 

कदापि न शाकुः \ किथ भभ्युत्थिति दाञ्छया र्युत्यनिच्छयेवोत्तस्युः निजा- 

सनात नोत्त्युः, तस्य तेजो विरयाद्धछान्मनसैवेत्तस्थुः 1 न घ वपुपा रष~ 
पारवदयादिति भावः ॥७॥ 

स्वाच्छन्यमित्ति 1 भमी तं नलमालोक्य किमप्यनिर्वाच्यमानन्द्- 
परम्पराणां खाच्छन्यसुच्दृद्घलत्वम् । “स्वच्छन्दे निरवप्रहः इखमरः 1 

निद्यैरिणी गिरिनदौ धाराधरकेलिकाल मेषविहारकारं वर्पोफ्ाकमाखाद् वारं 
करिणाम् 1 ५ आपः क्ीभूषि ववार › शमर ? महारयमिकाप ८ १ 
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ततैव मम्ना यद्पदयदुमरे नास्या दगस्या्गमयास्वदन्यत् 
नादास्यद्सै यदि बुद्धिषासं विच्छिद्य विच्छिद्य चिरानिमेषः ॥ 

} ४ ॥ 

दरापि -सालि्ितमङ्गमख जग्राह नाप्रावगताद्कपैः 1 ॥ 

अङ्गान्तरेऽनन्तरमीश्ठित्ते तु निरय सस्मार न पूरैद््म् ॥ १९ ॥ 

दितवैकमश्वापघनं विडन्ती तदृष्टिरङ्नान्तरथुकतिसीाम् 1 
चिरं चकारोभयराभलोभात् खभावलोछा गतमागतश्च ॥ ११॥ 

तश्नेति ॥ अस्या भम्या दर् दृष्टस्य नरु यद् अक्षमग्रे प्रथममपर्यत् 
तत्रैव मम्रा सती अन्यद्स्याफं नायास्यत् नागमिष्यत्, यदि निमेषः पक्षपातः 

निराद्विच्छिद (विच्छिय विरम्य विरमष्य बुदा इानपरम्परम् अय दरे 
नादस्यत् न दधाव कियातिपत्ती दर् । निमेपङृतघुदधिविच्छेदादुप्राग्तरप्रा्तिः 

न ठु दृष्णयेति सादः ॥ ९१ " 
च 

देति ॥ ख भमी द्या भलिष्नितं प्राप्तमस्यं नलस्याद्गमङगान्तरं 
सध्ावमतागदर्यः पूरवगहीताक्नजनितानन्दैः तत्पारवदयेनेदयधः । न जध्राद 
माह्ासीत् । अय फथयिद्नन्तरं भकषन्तेरे दंकषिते णृ्टाते वु निश्् पूरवद्मद 
न सस्मार तस्य पस्य खोद्धोत्तरत्वादिति भविः 1 १० ॥ 

हित्वेति ॥ खमावलोटा भभिमतविषयलामे स्म प्रशव्यनितिं 
मावः 1 तदृषटिमीदथिरस्य नलस्य एषमपधनमवययम् । सपधनेाऽकमिष्य- 

मन्तो निपातः । दत्वा भ्गान्तरसुखिसीमां भवयदान्तरदेरा विशन्ती 

पिरपरुमयो खभ शोमदरर्भनाव् 1 “ उमावुदा्तो निम् ” इत्र शयवमूध्र- 

खरणादेष निखसमयजदेशे षद पुनर्निस्यप्रदणमुभयराम्दस्य परताक्ययभयमिति 

ध्यः ॥ गतेमागतस चद्रर् उमये छपा रमणीदत्यादिति भादः ॥ ११॥ 
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तत्कार्मानन्दमयी भवन्ती भवनत्तरानिरवचनीयमोहा । 

सा युक्तसंसारिदशारसाभ्यां द्विस्वादसुद्यसमसुद्क खष्टम् ॥ १५ ॥ 

दृते नश्वीश्ति भाविभावा क्द्धिनीयं जनितेति, नूनम् 1 
न स व्यधननिषधकायमायं बिधिः स्वयं दूतमिमां पतीन्दरम् ॥ १६ 

पुण्ये मनः कस्य मुनेरपि स्यात् प्रमाणमास्ते यदधेऽपिं धावत् । 

सच्चिन्ति चित्तं परमेश्वरस्तु भक्तस्य हृप्यत्करुणो रुणद्धि ।। १७१४ 

तत्कालमिति ॥ तसन्. काले तत्कालं अलन्तसरयोगि द्वितीया । 
आनन्दमयी भवन्ती आनन्दात्मिक् सती रित्वादुमयत्र ईप् । तथाच 

भवत्तरोऽतिरायेन भवन् अनिर्वैचनीयो निर्वकुमशक्यो मोहः भप्रतिपत्तर्यस्या 

खा आनन्दममनेत्य्यैः । सा भमी विमुकूसंयारिणोर्दशे -वस्थे तथोर्यौ रमी ' 
खादौ ताभ्यां द्रौ खादौ यस्य तटखादन्तार् खादमिद्ययेः । गरं श्दसुदासं 
उष्ासतामभुद्ग भुक्तवती । “भुजोऽनवन ” इति छ्. तट् । आनन्द्पारवःया- 

भेव किशचिद्विवेदेत्यथः ॥ १५ ॥ 

अय भ्रमी दूतसम्माषणं बिवक्षुमदेकवद्प्राणायाः तस्यास्पदमनौचिलं 

राम्या परिदरति--दूत त्यादि ॥ नलस्य भरियमिव भियं बिभर्तीति नलधीगृत्. 
तत्सदृश इयथः । निद्रीनालद्ारः + तस्मिन् दृते माविमावा भविष्यदनुरागा 

श्यं भमी कल्िनी मप्ननता जनिता भविष्यतीति मत्वा जनिधावेघद् 1 
विधिर्विधाता इमां मीं परति भैषधत्य काय एव माया कपटं यरय तं नटस्प- 
धारिणं खयं साक्षादिन्दमेव दृतं न शव्यधात् न स्तवान् उरूदोपपरिहारा्थ- 

येन्धस्य ताट्रीं बुद्धि नाजीजनदित्यर्थः 1 नूनमिति विततक ! यस्ुविचारत्वा- 
प्नायसुत्क्षालद्धारः 1 दूतमावतिरोदितस्यापि तस्य वस्तुना नरःकाप्नाय कलङ्क 

इति भावः ॥ १६1 

नन्विन्धेऽपि खमागते प्दनभिरपिनोरूदोषादषाशः डेव दला 

चित्तपतानां क्णिच््वाप्न तथा ध्रदेयमिखाद--पुष्य शति ॥ छनेर्थतेरपि 
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सारीकच्षटे मदनोन्मदिष्णुयैयाप शीनत्याः न भौनः । 

तथेव तथ्येऽपि नले न छेमे सुग्धेषु कः सलयग्रपानिवेकः ॥ १८॥ 

व्य्थीमवद्धावपिधानयन्ना खरेण साथ थमद्रदेन । 

सखीजने साध्वससन्नवाचि स्वयं तमूचे नमदाननेन्दुः ॥ १९ | 

नत्वा शिरोरन्ररुचापि पाद्यं सम्पाययमाचारविदातिथिभ्यः । 

प्रियाक्षरटीरसधास्यापि वैषी विधेया मधुपर्कद्प्निः ॥ २० ॥ 

किरुतान्यप्येति भावः । कस्य मनः पुष्ये स्याद् पुण्य एव प्रमाणं न॒कस्यापी. 

स्यथः 1 कुतः ययम्माद्धे पायेऽपि धावदुच्छृहवटे प्रवतेमान तन्मन एव प्रमाणं 
निश्वायषमास्ते । मतु हृष्यःकरण उदत्कृपः परमेश्वर एव तथिन्ति पापचिन्तकं 

मक्तस्य चित्तं दणदधि निवारयति । तस्मत् विधिविलितमेषैतदिन्द्रचेथितमिति 
भावेः॥ १७१ 

सम्प्रनि धापदोषं परिहरति- सेति ॥ मदनेन्मदिष्यु. उन्मदशीला 
^ लषटभि "ग तयादिना ष्णुच् । सा भमी यथा अव्यकच्ट मिय्या्टे शासीन- 

तया भपृटतया । ““ शाीनकौलीने अधकर्यकारिण ” एति निपातः । मीनं नाप 
तयेव त्थ्येऽपरि नले म केम । एतरखलेऽनुचितमित्याश्य अ्थान्तरन्यामेन 

परिहरति 1 सुम्येषु मदनेन्मादेषु सल्यमृषा सष्यासव्ययेर्विेको दिवेघना 
नास्नीद्य्भः । अत एष न धार्धदोयोऽ्पीति भादः ॥ १८ ॥ 

ध्यर्थीभियदिति ॥ भय द्विखादमायानन्तरं स्यपौमयन् मावपिपाने 

आरोपे यलो यस्याः मा गोष्वुमरक्येत्यथः । खा भरम) ससीभने साप्वगेन 
खष्वादि दुष्टितमुसे कुष्टिते सति अन्यया सखीसुयेर्नद भयादिति माषः । 

नमदाननेन्दुरया नप्रमुसी सतो "ह पणद्रदेन स्सलितेन स्वरेण तं मलं सयमूमे 
स्तर तिद हवो शिः ॥ १९॥ 

अयास्यतिष्यं विद्धुिभिम्तत्क्त्यतामाद-नन्येत्यादि 7 भायार- 
विदा गृस्यन अतिपिन्यो नर्द पद्वोर्गिषलय शिरोगन्रस्वं रयो श्न्स्यमि पं 
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सखयात्मापि इूण्टिन वृणे विधेयं देया विहायासनमूर्मिजापि । 

आनन्द्वाप्यैरपि कस्म्यमम्भः घृच्छा विधेया मधुभिर्वैचोभिः ॥" 

पदोपदहारेऽलुपनम्रतापि सम्भाव्यतेऽपां त्वुरयापरधः । 

तत्कठुमदौ छिस नेन स्वसेधतिप्राखरतापि तावत् ॥.२२ ॥ 

पुरा परित्यज्य मयायसजि खमासनं तत्किमिति क्षणन्न 1 

अनदैमप्येतदलद्कयेत श्रयाुमीदा यदि' चान्यतोऽपि 1 २३ ॥ 

पादार्थजटं “^ पादाभ्यां च” इति यस््रद्ययः । सम्पाद्यं किञ्च प्रियाक्षराल्या 

प्रियवाक्यकद्म्बकेन या रसधारा आनन्दरुहरी तयापि वैधा विधिराप्तमधुपरकेण 

या तृक्निः सा विधेया सम्पादय मु्यानुकस्पोऽप्यतुेय इति भावः ॥ २० ॥ 

स्वात्मापीपि ॥ स्खि रतिनाचारप्रमाणेन खात्मा खदेदोऽपि । 

* भामा जीवधरती देह? इति वैजयन्ती । तृणं विधेयं तृणवदपै्णीयम् , निजापि 
आसनमूषपवेशनस्थानं विहाय न्वये तत उत्थाय देया, आनन्दबाधैरप्यम्भः 
पादोदकं फल्पं, मधुभिगेधश्रायै. वचोभिः च्छा कुशलप्रश्न । “प्रभोऽनुवोगः 
ृच्टा च १ ददयमरः । भिदादिन्वादद् धर्ययः । विधेया कर्त्या तृणानि भूमि- 

श्दकं वार् चतुर्था च ठता ! अगप्रणोयोऽतिथिः सायमपि वारभूतृणोद” 

इति स्मरणान् । वृणायसम्भवे तत्स्थाने सखशरीरादिकमपि देयम् । अराक्तम्या- 
नुरस्दिनापि शालरार्थसिद्धीरति भःवः ५२१ ॥ 

पदेति ॥ पदोपदः शादेपषचारधस्ते त्वरया नेगेन भाप्रायुदकाना 
अनुपनम्रता अघत्निदितत्वमपराधः अपचारः सम्माब्यत्ते भपराधत्वेन श्त 

व्यः ६ तत् तस्माद अखलिदशनेना्लियन्धेन तत्पू्॑च्तयनिल्वर्यः । 

स्दस्यात्ममः संगद्या खम्मदणन श्प्रेधानेन श्राषलता सावं विधेयमिति याबत् 

श्रापि तायत्छ्युम्ी अग्तिष्यच्छियणामर्ध्यै विनयाचरणेनापरि तचचित्तोपाजन 

कर्तव्यम् 1 अन्या प्रत्यवायादिति भादः ४ २२५ 
पुरेति ॥ मया सखमा्मीरम् आनं पुरा पूं स्वार्सेनक्षण एव परिदन्य - 

तत उथदिद्मयः । . असति दायि तदेतदारनमनदहेमदयश्टाप्यमपि यदिवा 
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निवेद्यतां हन्त समापयन्तौ क्िरीपकोपम्रदिमाभिमानम् । 

दौ कियदूरभिमो प्रयासे निधित्सते ठुर्खदयं मनले ॥ २४॥ 

अनायि देशः कतमस्वयाय वसन्तमुक्तस्य ,देशां वेनस्य । 

-स्वदाश्रसद्घेवतया कृताथ श्रव्यापि नानेन जनेन संक्ञा ॥ २५॥ 

तीणः किमर्णोनिधिरेव नैप सुरक्ितेऽभूदिद् यसपवेशः । 
फा किमेतस्य तु सादमस्य न तौवदश्रापि विनिश्चिनोमि ॥२६।॥ 

अन्यतः कुत प्रयातुम् `वा तथापि द्मिनि क्षण नागद्टित भक्तजनालु- 

कम्पयां क्षणमाग्नमव्रेषवेषटव्यमिति भाव" ॥ २३ ॥ ॥ 

निवेधतामिनि ॥ धिरपेवघ्य पदिमाभिमान माद्वगवे सम।- 
पयन्तं निवतेयन्तौ इमौ पदं! । “पदृदघरषरणाऽन्चियाम् › इलमरः । ठेच्छदय 
निषपे ते मनः (कतृ) फरियदर ियधिरमिन्यधे, । प्रयासि निभितःछते निधावु- 

मिच्छति ॥ दुपतिः सघ्नन्तावि तद. । "“सनिमीमा "' दत्यादिना ददशः ॥ 

सश्र "“ लेपोडभ्यासस्प ” इति अभ्यासस्धपः । निवेदना हाप्यतां वाक्यार्थः 

(कम) । एन्तदयनुरम्पायाम् ॥ रब ॥ 

अनायीति ॥ भध त्वया कत्तमे। देशे! वसन्तमुकय बनस्य दशा. 

मनाय भीता रिहत इत्ययः 1 नयतेरदिस्मेस्त्वान् प्रधान कर्मणि छर् ॥ 
भिसि स्वहाक्तमद्रततया च्वि ठन्यसङतिद्तया हृतायौ सफटा सक्ष नामानिन 

जनेन भारमना धम्यावि धोवुमह्येपि न किमिति काः । शध भयोदयन् कुतः 

आगतः क्ख ते नामधेयं त्रिददनेनाप्यनुप्रद्नोऽय जन ति मादः ॥ २५ ॥ 

ती एति ॥ गुररिने मापुगुमरे भलन्तदुष्येददा इस्यधः + न्त. 
्मतोष्छमूदरिति यर ए प्रवराः भ्ेनिधिरसदष्द ती नक्मिर क्षमैव 

भरततु म हिमिचयघः + सनु एनम्य मादेमश्य फक क्म् अदानि विर् 

दिगृरपःेनपः॥ दत्र गिनिनिनेनि नियत न शङम्येदः ॥ भयान्न पु 
॥; 
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तव रवेश्च सुकृतानि हतुं मन्ये मदक्णोरपि तावदत्र । 

न रक्ितोरक्षिभरयदाभ्यां पीतोऽसि तन्वा जितपुप्पधन्वा ॥ २७ 
3 

यथाकृतिः काचन ते यथा वा दौवारिकान्धङ्करणी च शक्तिः । 

रुच्योरचीभिजितकाशच्चनीभिस्तथासि पीयुपमुजां सनाभिः ॥ २८ 

प्रवेशाणवतरणलक्षणवाक्या्थयेरनिंदि्टसामानाधिकरण्यान्यथाऽदुपपत्त्या तक्तल्य- 

मिति साद्दयाक्षिपादश्म्भवदरस्तुसम्बन्धो वाक्यार्थनिषटनिदद्नाभेदः ॥ २६ ॥ 

तवेति ॥ अथ वा भत्रान्तःुरे तव प्रवेशे मदष्णौः सुकृतान्यपि त्तावत्. 

यावदन्योऽपि देवः श्रोतव्य इति भावः । दतुं कारणं मन्ये कुतः यदयम्मान्. 

तन्वा भू), जितयुष्पधन्वा जित्तकामः तवं रक्षिभटरक्षकयेधेनं सक्षितः भल. 
क्िपतः सन् 1 नजयेस्य न रष्दस्य “ सुप् सपा” इति समासः । आभ्यां मदक्षि- 

भ्यौ पीतोऽतित्रृष्णया दृष्टोऽसि सक्ृतविरपं बिना कथमीदमभूतूपसाक्षातकार- 
लाभ {ति मावः॥ २५ 

„ , यथेति }} यथा यत्तस्ते तव॒ आृतिमूर्विः काचन बमादुपील्मः + 
यथा चा यतश्च दवारि नियुक्ता दौवारिकः तत्र नियुक्त इति ठ् । "द्वारादीनां 
व ” ददैजागमः । तेषाम् अन्धौ कियन्ते अनयेति भन्धड्करणो दशि्रतिबन्धिका 
^ भच्यसुभग ° इयादिनः कूनः करणां ष्युन्रस्यः। “अददिषत् ” पव्यादिना 
सुमागमः द्युघ्रन्तत्वात् डीप् 1 शकि काचनेलयनुपन्यतते । क्रिय जित. 

कायनीभिर्जितदृदिदाभिः । “निशचाघ्या दानी पीता इदा वदवभ्रिनी ` 

इद्येमरः । सखमाषान्तबिधरनिखघ्वात् ““ नयृतश्च ” इति कवमावः । टावन्तपाे 
नलितकनक्रभिरिवय्थः । स्वीमिदक्तिभिः, हदिकारादकठिनो षा षक्तम्यः, रोचत 

दति रथ्यो देदीप्यमानाऽचि “ राजसूयमूयं “ दरस्यादिना क्तरि कयषन्ते। 
निपततः । तया ठते। मूर्भ्रमाव्ेजोमिः परयूमुजां देवानां समाना नामिभूलं 

यस्य ख सनागिन्छ॒से कदिटिव्यपुग्प उसमेच शयः 1 “उयोतिरनषद 
इत्यादिना भमानसष्दम्य समाव ॥२८ 
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न भन्मृथस्तवं स दि नास्विमूिनै वाधिनेयः स हि नाद्धितीयः । 

चिः किमन्यैरथवा तथेयं श्रीरेव ताभ्यामधिको विरेषः ॥ २९॥ 

आखोकनृप्नीकतखोक ! यस्त्वामसूत पीयूषमयूखमेतम् । ‡ 

कः स्पधितुं धावति साधु सारधैमुदन्वता नन्वयमन्ववायः ,॥1द् ०॥ 

भूयोऽपि वाला नछसुन्द्रं तं मत्वाऽमरं रक्षिजनाक्विवन्धात् । 

-आतिध्यचाद्रूल्यपदिश्य तत्घां श्रियं प्रियस्यास्तुत वस्तुतः सा ॥ 

नेति ॥ खं देवेष्वपीति शेषः । मन्मथः कन्दर्पो नाति 1 हि यसत् 

स मन्मथः। अस्तिमूर्तिः विद्यमानमूर्तिः न भवतीति नास्िगूर्तिः भन: । 
सुबधिकारे “अस्तिक्षीरादिवचनम् ” दति वहुव्रीहौ न-ममासः । आशभ्रिनियेा- 
इश्रिनीपुप्रः न । दि यस्मत्. सोड्द्वितीय एकाकीन अथ वा अन्यैधित्- 

रभिहनैः किम् १ किंतु तवेयं धीः दोव ताभ्या द्ाम्यामयिक्ोऽस्ताधारणो 
विदेय ध्यादर्तकथर्मः । तस्मादन्यः कोऽपि लोकोततरस्त्वमिति तत्वं षिवु 
नलध्वदसि धन्या सवामीति मावः ॥२९॥ 

आरोकेति ॥ आफेन दरनिन त्वत्छर्मकेण उयोतेन च 1 " आसोकी 

दकषनोयोतौ' दस्पमरः \ वृप्तीकृतयेक ! सघन्तर्वितठकरति सम्बुद्धिः । यः 
अन्ववाये वेशः पत त्वामेष पीयुूपमयूख चन्द्रभिति स्प्रकं भपूताजनयद् । 
अत एवोदन्वता उदधिना सपम् 1“ उदन्वायुदयि च ” षति निपातनात् राधुः। 

साघु सम्पर् स्पर्धितुं धवति नतु भयमन्ववायः कः उदयिवुस्यः ते षंशथ्क् 

इति बस्य दव्ययः ! सूपकसष्रणोऽपसुपमायदधारः 1 नन्विति छथ्योपने ॥ 

हथ नरमेव मर्दतायदुत्ता पुनर्मठतदशमन्य मतवाऽन्यथा म्याहराी- 
स्याद--भूयोऽपीति ॥ भूयः पुनस खा बाया प्रिमा ते पुश्वं रह्लिजनयानि- 
वन्पादन्पीष्टरणदमानुधत्वद्धतेः नयमुन्दरममरं कथिहिवं मतवा भआादिम्या- 

न्यनिष्पथनि " भनिरेण्पःण 1 (चाटनि प्रिवायदयनि भपदिरेय म्याञ,कत्व 



५२् नैषधकाव्ये 

ब्ाग्जन्मनैफस्यमसद्यशस्यं गुणाथिके वस्तुनि मौनिता चेत् । 

खख्त्वमस्पीयसि जस्पितेऽपि तदस्तु वन्दिश्रमभूमितैव ॥ ३२॥ 
कन्दे एवेदमविन्दत त्वां पुण्येन मन्ये पुनरन्यजन्म । 

स्बण्डीराचण्डाधिहुताकङ्कण्डे जुहाव यन्मन्दिरमिन्द्रियाणाम् ॥३३ 
मोमायसोििसकषवलैरं करो ५ 

श्नोभायक्ोभिरञ करोपि उचयागुरुमौकिैठम् । 
दशनौ हटात् श्रीदरणादुदसौ कन्दमप्युज्िवरूपदरषम् ॥ ३४ ॥ 

.तम्मिन् पुरे तिष्टतीति तस्यां तन्निष्ठं “सुपि स्थः” इति कः । प्रियस्य 

नलष्य धियं भो चस्वुतः परमाधते दैव अश्ुत स्वुतवती स्तीतेठंडि तद्} 

अन्रान्ययर्मस्यान्यसम्बन्धाषठम्भवेन प्रियमिति सददयक्िपाननिदरोनामेदः । न 

अवं परयुदयगुणस्दुतिश्रषङ्न वस्नुतस्वथात्वेऽपि तस्यलयथाभिमानाभावादिति + 

भथ सर्थृथापि स्तुत्तिकरण कारणमाट--वागिति ॥ रुरद्धतः 
अधिके स्तृखदं इत्ययः । वस्तुनि विपये मानिता तेष्भावधत् अमद्यदात्य 

डु मशत्यप्राय बाग्जन्मने। वाकसत्ताया वैफल्य स्यात् 1 अतन्परिरारायाद 

सत्परायामि जरिपत्ते भ्ठत्पवचनेऽपि भवि कः । राठत्व दजन्यमएदिपयुनं 
स्यादिः । तत्तस्माद्रन्दो स्नुतिकाटश्चऽयमिति श्रमस्य भूमित। प्धायत्व- 
मेवा “ बन्दिनः स्वुतिपाटका> शत्यमर' 1 अवन्दिषु दन्दिथरमःध्रोनृदेषा न 

यागफल्ये खलत्वे एव॒ सेनृदोः । प्रनयुन नुगुणम्नुतिन्नस्य गुण पति 
तदक्वीकरणमिति भावः॥ ३२॥ क 

अय म्त॑ति--कन्द् शत्याद्ि ॥ न्दपं एष पुण्यन मुरृतवरेन शद 
त्यां त्वदूपमन्यजन्म जन्मान्तरं पुनरविन्दतति मन्ये इ्ुद्क्षा । नन्यथा 
कयमीदपूपतिति मावः । फ तुण्यं तदाद चण्डीशस्य हरय चण्ड कररमहि 

नूतीदनत्रं तदैव हुताशम्यस्य दु्डमग्न्यायहठनं तस्मिननिद्धियाणौ मन्दिरानन्दि- 

सत्य आधयः दारीरमिति यान् यञ्डुहार सैन पुष्वेनेति पूर्वण सम्बन्धः ॥ 

द्तोभेनि ॥ दमि शठान् प्रमथ धियः मन्दवयम्य दरथाटनाः काना 
नः सन्दुयश्मनिसिः सिहरदटव नितितससययदनं दयया भवल्म् 



अष्टमः सरमः 1 ध ५३ 

अरम दंसावख्योवरश्चास्स्वत्कान्तिकीरतेश्वपलाः पुलाकाः । -- - 

-उडीय युक्तं पतिताः सरवन्तीवेशन्वपूरं परितः वन्ते 1 ३५ ॥ 

मवसपदाङ्कछठमपि श्रिता श्रीध्रुवं न रुव्ा छुखमादयुयेन | 

जतुस्तमेतत् खल्यु चिहमम्मिननर्न्टुरास्ते नखवेपधारि ॥ ३६ ॥ 

पुूरचसम् । ५ तखदम् " इलयण््र्ययः । पथवसानाद्विरेषकाभः { सजया गुद 

मरि दुभेरश्िरसद्टरेषि दखावश्रिनीसुताबुदख्रावुद्रतवाप्पौ करोपि रोदयसील्यथः। 

न्दपैमप्ुज्मितरूपदपं करेपि कायकान्घ्या स्वानतिशब्य सेलसीत्मथः ॥३४॥ 

अयिमीततिं ॥ वक्षा धवलाः चलाका इति कचित्पाटः । हसावख्यः 

तव कान्तिकीर्तैः सीन्दर्मकीर्तैः चपलाः चिताः पुखाकासतुच्छघान्यानीयवेनि 
-जानामीप्युतरेक्षा । “भ्यान् पुलाकस्नुच्छधान्ये *, “चलक्षो धवलरोऽजुन.” दति 

चामरः । भत एवेद्वीयेत्पख पतिताः सवन्तीनां निन्नयानां वेशन्तानां पल्व- 

खानां च पूरं प्रवादं परितः समन्ततः । ̂‹ अमितः परितः” इन्यादिना द्वितीया । 

वन्ते इति युक्तं पुलकानां जलोपरि एवनसुचितभेवेदयथं ॥ ३५ ॥ ` 

भवदेति ॥ इसुमायुभेन कामन भवतेः ` पदाह्ष्ट धिता श्रीरपि न 

ल्या न प्राप्ता ध्रुवम् १ भवच्छता श्रीश्च॒ दृरापासतेते भाव । तथा दि 
तं फाम नुः म्मरद्रस्य तृन्रन्तत्वान् “न लोक”, इत्यादिना पर्ठप्रतिपेधः + 

तनेतुरिति समासपठे चृजन्तन षष्टीखमासः साघुश्वायमव पाटः । तृन्नधस्य 

ताच्छीत्यखाजुपयोगात् रतीरलेतुरिति देदान्तरपारस्त्वयुक्त एव ;प्रकृता्धस्य 

सर्बनामोपादेयस्य खशब्दोपादाने पीन षकयदोपादिति । दृस्तेन निर्दिंशन्याद् । 

-शतदर्धनदुरूपं चिदं अम्मिन्ङ््ठे नखकतवेनास्ते खल्विलयपष्टवभेदः । अधेन्दु- 

पवहघारणादयमपि कामजेता यद्रा तचिहधारणात् तस्यापि स्मरस्य जतेत्युभय~ 
थापि कथमेतच्टराकामः कामदैबदेति भावः 1 ३६ ॥ 9 



५४ ‡ नेपधकाच्ये - 

राजा द्विजानासतुमासभिन्नः पूर्णौ वनय तेतं तपोभिः । 

कुटूपु दृश्येतरतां किमे सायुज्यमाप्नोति मवन्युखस्य ॥ ३७ # 

छत्व दरौ ते वहुवणचित्रे किं ृष्णसारस्य वयोरेगस्य । 

अदूरजाम्र्िद्रप्रणाररेखामयच्छद्िधिरधेचन्द्रम् ॥ ३८ 1 

सुग्धः स मोदात् खभगान्देहददद्ववद्धूसवनाय चापम् । 

श्ूभब्रजेयस्तव यन्मनोभूरनेन रूपेण यदा तदाभूत् ॥ ३९ ॥ 

राजेति ॥ द्विजानां राजा चन्द्रो ब्राद्मणोत्तमश्च अनुमा प्रतिमासं 
भिम्नोऽन्यः सन् अर्थन्दुरन्यभेकस्य मरतिङृदटु सुखसायुज्याभादादिति भावः। पूर्णा 

राकाखिति भावः । तनुं शरीरं तपोभिः प्रददे देवताभ्यः कलासमर्पणसपैरिति 

भाव. । तनूष कुटु अमावास्यासु टदयेतरतामद्दयतामेद भबन्सुखस्य 
सायुज्यमैकयं प्राप्रोति किमित्युखेक्षा । यथा कशिद्राप्मणः तीव्रेण तपखा ब्रह्म. 
सायुज्यमाप्रोति तद्रदिलयथः 1 अन्यथा कयं वुहूपु न दृश्यत ईति भावः 1३7 

छत्वेति ॥ विधिर्विधाता बहुगिवं्भः सिताधितस्पधित्र सुद्ध्ये तत~ 
क्षणत्वादिति मावः । ते तव दशं! कृत्वा निमाय हृष्णसारस्य मृगस्य सम्ब 

नधन्योः तयेरशोरद्रे सर्मीपे जाप्रन्या विदरग्रणाल्याः स्फुटनमार्मय नेत्र 
्ान्तवदर्भचन्दररेखाविशेषस्य छटात् “ विद्रः स्पुटम भिद् * शखमरः । 

भधचन्द्र गलदहस्तिक्ामयच्छत् तेन्समकक्षानदृत्वादिति भाषः 1 अधवचन्द्रसूु 

~ चेन्दके गचहस्ते वाणभेदेऽपि › इति विशः । छरादयच्छदिनि सापदवोयेना 

्यजञकमप्योगादरम्या ¶ ३८ ॥ 

“ सुग्ध शति ॥ भवदुवो र्चनाय निर्माणाय चापसुपादानत्देन ददत् 

ग्रध्मण इति शेयः । नान्यखाच्छनुरितति सुम्प्रिपेषः । स मनभूर्मोहाद- 

विम्रयष्मरिस्वरक्षणानप्रतिनिमितान्सुरपे। मुग्ध शस्दवाय्ये। ऽभूत् गुमगान् मुन्द- 
“रेरा न । पूवं कायः यंन्दर्ययुग्य ह्युच्यते । सम्धरति ठु मौग्प्यादि्थः ॥ 
*सुग्धः सुन्दरमूहयो पति बिभ्र: । भुतः यथम्पात् तयनिनेति एस्त्निरदृरः $ 



अष्टमः समैः । ५५ 

मृगस्य नेत्रद्धिसयं स्वद्स्ये विधौ चिधुतालुमितस्य दयम् 1, - 
स्यैव च स्वकचषारावेगः पुच्छः स्फुरखामरणुच्छ.एपः ॥ ४०॥ 

आस्तामनङ्गीकरणाद्धयेन दद्यः स्मते नेति पुराणवाणी । 

तत्रैव देहं भिक्या भ्रियेत्ति नवस्तु वस्तु प्रतिभाति चादः ॥४१॥ 

त्वया जगत्युधितक्ान्तिसारे यदिन्दुनाऽरीटि सिलेच्टदृत्तिः । 

आसेपि लन्माणवकोऽपि मौटौ स यज्वराज्येऽपि म्देश्वरेण ॥४२ 

रूपेण सौन्दरथेण करेन यद्ा तदा सवेदेयथेः ) भरूमङ्केण भ्रकषषमत्रेण जेयो 

जें शक्योऽभूत् । कामस्त्वं स्येण जेतुमशक्तोऽपि चपेनापि शकलुयात् } 

सम्प्रति चापदानादुभयथापि भरष्टोऽमूदिति भावः ॥ ३९ ॥ 

श्रगस्येति ॥ त्वदास्ये विधौ त्वन्युसचन्द्रे दय दग्मोचरीभूते नेतरदवितयं 
विधुत्वेन चन्दरतेनादुमितख चन्द्र बगाविनाभावादिति भावः 1 समस्यैव 

तदीयमेवेष्यथैः 1 क्रि एषः दव कचपाशवेशः केदपाशसन्निवेशः तस्यैव द्गस 

पुच्छे षालधौ स्फुरवामरगुच्छ इत्युखक्ना । अन्यथा कथमनयोरीटशी शोभेति 

भावः १.४०) 

आस्तामिति ॥ म्मरो भवेनेश्वरेणाननीकरणादशरीरकरणद्धतोरदयो 
नेति पुराणवाणी पुरातिनवादसतावदास्ताम् । तवैव देर भिततया द्वितीयाभिता- . 

तीत्यादिना ममासः । धरिया सौन्दर्येण न दद्य इति नदे मूतनोवादस्तु वस्त॒ 
परमाः प्रतिभाति तदेतिद्यमात्रामदं तु प्रलक्षमिल. \ अतः पराजयम 
निभेत्तमस्याददयत्वमियुप्त्रेक्षा ॥\ ४१ ॥ 

त्वयेति ॥ वया जयतति उचितकान्तिसरे गरदरीतल्यवण्यसेखे स्ति 
इन्दुना शिलोऽछविव वृत्तिः जीविका । ‹उज्छोा घान्यकणादान क्रणिकाशार्मनं 

सिलम्' इति यादवः । अज्षीलि शीलितेति यत्. तत्तस्मद्धितो. मनोरपं 

पुमन् मानवः « तस्याप्य् ” इ्यण्प्रखये णत्वम् । “अपय कुप्िते मूढे 
मनासौत्सािंकः स्मृतः । नकारस्य तु मूर्ैन्यस्तेन सिथ्यति माणवः ॥” सैन 



अष्टमः सर्गः । ५७ 

संसारसिन्धावनुविम्बसत्र जागि जने तव वरैरसेनिः । 

चिम्नानुविम्बौ हि विहाय धातु जातु दृष्टातिसरूपखष्टिः ॥ ४६ 

इयरछृतं केन मदीजगयामहो महीयः सुतं अनेन 1 

पादौ यमुद्दिदय तवापि पद्यारजःसु पद्मछ्लजमारमेते'॥ ४५ ॥ 

जवति मे किं किमियं न जाने सन्देहदोखामवरलम्च्य संवित् । 

कस्यापि धन्यस्य गृहात्तिथिस्त्वमटीकमम्भावनयायवाटम् ॥ ४८॥ 

युटि ममेः भद्र युक्तमिदय्यः ! अन्यया कथं तया महतो गम्भीरस्य तख 
सुनिचुद्धकितेति भावः । अत्र मानदेतोरन्तिद्यादिविशेषणगदया निर्देशात्पदा्- 
हेसुकं काव्यजेश्गमलङ्वारः । तत्सद्रा्यसुत्मरक्षा भद्रमिति व्यक्चकप्रयोगा- 

द्ष्च्या॥ ८५ ॥ 

संसारेति ॥ किवात्राम्मिन् ससारमिन्धौ वैरमेनि; नलस्तवालुविमम् 
जामत स्फुरतीति जने तकयामी्यर्थः । कृत्तः दि यस्माद्धिम्बातुविम्बौ विहाय 

चजैयित्वा धालुः अत्तिसरूपखष्टिः जतु कदाचिदपि न दृषा । अन्यथा कथ- 

मेतदल्यन्तसाटदमनिलय्थः ! भवान् नक्त एवेति मे ्रततिमातीति मावः ॥ ४६१ 

हयदित्ति ॥ मदीजग्यां भूलोके केन जनेन इयदेततावन्मदीये! मदत्तरं 
सुकृत कत अदो य जनमुदिश्य तवापि पदैः पथारजःसु मार्गघूटिपु पञ्मलन 
पद्ममाराम अप्रमेति ऊर्वति अदो य॒ जनसुदर्यायतस्तव स धन्यो वन्तव्य 

इति तात्पर्यम् + ४७ ॥ 

व्रवीठीति ॥ इय म सम्बित् बुद्धिः सन्ददटमेव दोलामस्मदुदेशेन वा 

अन्योदेशेन घा आगतस्न्वमिलवस्याम् अवलम्न्य आख्य कि किं प्रवीति किमपि 
किमपि ̀  तर्ेयत्तीलधः । अत्ता ग जाने न निधिनोमि । अथ वा अलीक- 
सम्मावनेया भिर््वावितक्ेाख तस्साध्य नास्तीद्य्थः । अत्त एव गम्यमान. 



५८ नैषधकाव्ये 

्रप्रैव वावत् तव रूपसष्टं निपीय दृष्टिजैनुपंः फलं मे । 
अपि श्रुती नागरतमगद्रियेतां तयोः भरसादीङकरूपे गिरज्ेत् ।। ४९॥ 

इत्थं मधूर्थं रससुद्विरन्ती सदो्ठबन्धूकथवुविखष्टा । 
कणौत् प्रसूनाञ्चगपश्चबाणी बाणीभिपेणास्य मनो विवेदा ॥ ५०॥ 

अमजदामजमसौ सुधासु भियं भियाया वद्नान्निपीय । 

द्विषन्मुखेऽपि स्वदते स्तुतियौ तन्मिष्टता नेष्टञुखे त्वमेया ॥ ५१॥ 

साघनत्वापेक्षया करणत्वात् वतीया इति न्यासेोयोतकारः ! रितु कस धन्यस्य 

ममान्यस्य वा गृहातिधिरति त्वमेवानुकम्पस्वेदययैः ॥ ४८ ॥ 

प्रातैवेत्ति ॥ तावन्मे दि. तव रूपेाकरेण ख्॒टसुत्पादितम् अमृतं 
निपीय जनुधो जन्मनः फर प्राप्िव अय धरती धरोत्रे अप्यगरत नाद्रयततान्न 

पिबेतां किमिति काकुः पाल्त एवेद्य्थः ! चयदि तयोः श्रुलोः गिरं वाक्यं 
प्रसादीकरश्पे किमपि वदसीत्ययैः \ सर्वथा प्श्चदान उचितं एवेख्थः ॥ ४९ 

शस्थमिति ॥ इत्यं मधुनः क्षौदादुत्यसुत्पत्रम् । ““आतशेपसरम 

इति कपरघ्मयः । रसं तत्सदृश रमसुद्िरन्ती वन्ती तस्या ओष्ट एव बन्धूक 

बन्धुजीवङुसुमभ् 1 “वन्धूको बन्धुजीव" इत्यमरः । तदेव धनुः तेन विष्ट , 

मुक्ता प्रघूनायुगस्य कुसुमेषोः पञ्चानां बाणानां समाहारः पश्वबाणी । ^ तद्धि" 

तार्थ” इत्यादिना समाहर द्विः ! अकारान्तोत्तरपदत्वान् ““ हिया द्विगोः” 
इति डीप् ! वाणीमियेण वाग्न्याजेनाख कर्णात् कणे प्रवद्य ल्यब्टपे पमी } 

जस्य नलस्य मनोविवेशा कणेदरारा अरविेशेख्थः ॥ ५० ॥ 

अमजदिति ॥ असौ नः प्रियाया दनात् श्रिय प्रियवाक्य निषीय 
सुधासु आमन मजानं घावुमभिच्याप्येदयर्थः। अभिव्रिषावव्ययीभानः। “ अनश्च “ 

इति समाघान्तष्टय् ! अमजदग्ताखादसुखमन्वमूदित्यथैः ! त्था हि द्विष 

न्सखेऽपि तन्मुखतशचेदिलखर्थः 1 या स्तुतिः खदते खादूभवति इषटसुचे प्रियथन- 



अष्टमः सैः । ५९ 

चौरस्यशेटं जनवोपनीतां गृहन् यथाहपैतिरव्यपूजाम् । {२ 

तथातिथेयीमथ संप्रतीच्छन्नस्या वयस्यासनमाससाद् ॥ ५२ 

अयोपि तद्ैयैमनोभवाभ्यां तामेव मूमीमवरम्ब्य भेमीम् । 
आह् स्म यत्र स्मरचापमन्तदिछन्नं भुवौ वेज्यभद्गवार्वाम् ॥५३॥ 

सुखे तु तस्याः स्तिरभिष्टता खादुता अमेया अपरिच्छे्या न करिमित्ति काङुः १ 

अपि तु परिच्छेतुमशक्यैवेतयर्थः) अत्रे्टसुलस्तुतेः द्विपन्सुलस्तुलयरेक्षया कैसुलिन 

सादुत्वोत्क्प्रतिपादनादथीपत्यलङ्कारः । तस्य वाक्यभूतस्य आमन सषा 

मजनदेवुत्वद्राकयाथेदेतुक काम्यलिङ्मिति सष्टरः ॥ ५१ ॥ 

पौरस्त्येति ॥ अष नलः अतः पतिः अदरपतिः सुक्क “अहरादौगा 
पद्यादिपृपसङ्भेघानम् ” इति रेफादेश्षः। यया जनानां समूहो जनता । प्रामजञनबन्धु~ 

सदयिभ्यस्त् । तया उपनीतां समपिताम् अघौयं जलमयं ^ पादारषाभ्याच ” 
हति यतपरययः । तदेष पूजा तां गृ्न् खीकुर्वन् पुरो भवः रस्यः । दक्षिणा 

पशात पुरसच््यक् । त श्षलमुदयाद्विमाससदेति शेषः । तथा अतिथिषु ताघु- 
माततिभेयी पूजा, पथ्यतिधिवेसतिस्पतेढन् । सम्प्तीच्छन् प्रतिश्टन् अस्या 

भम्या वयसा दुल्या वयस्या सखी नौवयोधर्मेखादिना यत्रलययः 1 तस्या 

आसममासक्षादं ) न तु भेम्याः दृत्यावस्थायामनेचित्यादिति भावः ) उपमा- 
खदटृर्ः ॥ ५२ ॥ 

अयोधीत्ति ॥ तस्य नटक्त्य धर्यमनेमवान्यां कन्यां तां ्नमीमेव 
रणभूमिमिति न्यस्तरूपकम् । अवरम्म्य प्राप्य अयोधि, मवि इद् 1 यत्र युद्धे 
युद्धभूमौ वा अन्तर्ये च्छं च्वौ भमीश्चवादेव स्मरचापं पूर्ववदरूपक तयो- 

भयेमनोमवयोकरयभद्रवा्तामाहसस स्मरचापभद्वात् स एव मप्र इति भावः ४ 
कृयितकामं निर्य धेरयमेवावलम्बित्तवानिदय्थः 1 ५३ ॥ 

न 



६० नैषधकाव्ये . 

अथ स्मराज्ञामवधीयै यैयौदूवये स रद्धाशुपवीणितोऽपि 

-बिवेकधारादातधोतमन्वः सवां न कामः कट्ुषीकरोति ॥ ५४ । 

इरित्पतीनां सदसः प्रतीदि त्वदीयमेवातिधिमागतं माम् । , 

चदेन्तमन्तशुरुणादरेण प्राणानिव सखःप्रमुवाचिकानि ॥ ५५ ॥ 

बिरम्यतां भूतवती सपयौ निविद्यतामासनयुन्ितं किम् । 
या दूतता नः फछिना विधेया सेवातियेयी प्रधुरुद्धवित्रीं ॥५६॥ 

अथेति ॥ अथ म नलस्तस्य भम्या वाचा उपवीणिता बोणया उप. 

गतोऽपि तद्वाग्बीणाकृषटचित्तऽपीलय्थः । ^“ सल्यापपाश्च ” इत्यादिना काणा- 

शब्दादुपगाने णिच कर्मणि क्तः । धेया विधाय त्यच्लेपे पमी 1 म्मर- 
खाक्तामवधीये अवहाय ऊचे उवाच । तथा टि विवेकानां धाराशतैीतं क्षालित 

सतां बिदुषामन्तरन्तःकरण दामो न कटपीकरोति न विक रक्तोतीय्य, 4 

अवर पूर्वं स्मरयधेयोर्थाीवितविप्तस्य पर्यनियमनात्परिसङ्घयालद्रारः । एक 
वस्तुने भावादनेक्रकदा यद् । एकश्च नियमः सा हि परिसद्वधा निमधत 

इति लक्षणात्. 1 तस्यो्तरार्धे सामान्येन समर्थनत् सामन्येन विशपममर्थ. 

मस्पोऽथोन्तरन्यास॒ दति सह्रः ॥ ५४॥ 

हरिदिनि॥ मां गुरणा आदरेण अतिग्रयत्रिन स्वश्रभूणामिनद्रादौनां 

स्याता बावे वाचिकानि सनदशवाक्रयानि । "“न्देशवाग्यानिक स्यान्? 

इत्यमरः । ^ वाचो स्याहता्यायाम् ” इति डू । श्राणानिव तदयानियेखधः 1 

भन्तरन्तराव्मनि बष्न्त हरित्पतीनामिन्द्ादिदिशयालानां सदम भाम्धानादुगतं 
स्वर्दायमेवातिथि प्रतीहि त्वामिवोदिद्यागत विद्धौ ॥ ५५ ॥ 

विरुम्यतामिति # सपा पूजा भूतव्ता भूतव भवत्तः क्वनुप्रस्यय 
प्. ॥ विरम्यताम््मायहां मवि सेर् \ त्वर्यतां उपविदयते क्रि स्मिथ. 
-मआमनमुखिसं सयक्षं फठिना छलयत, कठदहभ्यामिनस्वक्त्यः । विधमः 

करतन्या नोऽस्माकं या दृतत्ता दृत्यं व एृगुमटदी आति अनिषिाला 
उद्धकिवा सादिनी 1५६ ॥ 



नदर् तैपधकान्ये 

तेषाभिदारनी किङ केवङं सा हृदि स्वदासा चिटसयजसम् 1 

-आग्ञास्तु नासाय तनूरुदाराः पृवौदयः पू्वैवदात्मदाराः ॥ ६० 1 

अनेन सार्घं तव यौवनेन कोटिं परामच्छिदुरोऽध्यरोहत् । 

प्रेमापि तन्वि! त्वयि वासवस्य गुणोऽपि चापे सुमनःश्चरस्य ॥ 

तेषां धर्थवित्त तमिति रूपकम् । तद्धेतुकत्वात् दस्य वाक्यार्धदेतुक काव्य 

लिद्नमिति सट्टरः ॥ ५९ 1 

तेषामिति ॥ इदानीं तेषां इन्द्रादीनां हदि सा प्रसिद्धा त्वदाशा केवल 

त्व्यतितृष्णा एव आशा दिक् च ! “आशा दिगतिवृष्णयोः” देति नयन्ती । 

अजघ्ठं विलसति करल विन्नम्भते खलु 1 आत्मदाराः खभारयोः पूर्वादयः श्राच्या- 

दयः आशा दिशस्तु उदारा दक्षिणा मदतीश्च तनूराखाद्य पूर्वत् हदि न विल 

सन्ति । “उदारो महति ख्याति दक्षे दानशौण्डके* ति बजयन्ता । अपूव 

माधिकातुरक्ते हदि पूर्वनायिकाशवतुरा अपि म लगन्ति । तथा महल्यो दिशः 

"परमाणौ हृदि न लगन्तीति च भावः । त्वदाशापरवचास्ते स्वकीयं प्राच्य।- 

दयाशाप्रिपाठनाधिकरारमपि विस्मृत्य स्थित्रा इति तात्पर्यथः। भग्रोभयोराशयेः- 

-रेकश्र हदि प्रात एकस्या भम्याश्षाया एव तन्नियमनात्परिसद्धपा यद्यप्येकस्य 

उभयप्र प्राप्तावेक्च नियमनं परिगङ्गपेद्यालद्ारिद्यणां क्षणे तथापि मीमांपक्च- 

सुमयेरिर्पर ध्राप्तविकस्यैव नियमनमियद्मीकारादमत्कारकारित्वाविरोपा्च उप. 
लक्षणवेनोभयाङ्गीकरे को निरोधः १ अय वा एकस्य हदयस्य आशाद्रयप्राप्ता- 

वेकर्वैव नियमनाद्रापि टभ्यत इति सदया परिरदया समस्सेव । म च शिष्ट. 
शान्दोपा्तयोरारययोस्मेदाप्यवगायच्ट्देषभित्तिकामेदसरूपःतिश्षयेक्तयुत्थापितेति 
मष्टरः ॥ ६ ॥ 

अनेनेति ए दे मभि, वागबम्य स्वव्यमीमा निरधिः प्रमा भयुरागोऽपि 
तवानेन यकेन माधम् अच्छिदुरोऽविन्छिभः सन् 1 दिदिमिदिच्छिदेः कुए्च 

परां दष्िमुलकमथ्वरोहत् । तया सुमनः्दारस्य पु्येदोखय गुण मौम्दपि 



अष्टमः समैः । ६ 

प्राचीं प्रयाते बिरह दधत्ते तापाल्च रूपा शदाङ्कशङ्की । 

परापरापैरदधाति भानौ रुषारणं रोचनचब॒न्दमिन्द्रः ॥ ६२ ॥ 

तरिनेतरमात्रेण रूपा छृतं यत्तदेच योऽद्यापि न संगरृणोति । 
ज वेद् रुषटेऽय सहखनेतरे गन्ता स कामः खद कामवखाम् ॥, , 

परासुत्तरां कोटिमटनिमध्यरोदत् 1 “ अल्युत्क्षाध्रयः कोटयः! इद्यमरः । अत्रे 

त्रेमगरपणयोः भ्रकृतयारव विक्ेपणसाम्येनोपम्येपयमात् केवटश्रकृतविपया तुल्य 

योशिता तयेरेव पररा कोटिमिति श्ेपभित्तिकाभेदाभ्यवसायरूपादतिशयोक्तिमूला 
यौवनन् सार्धमिति सहाथेसम्बन्धोकेः सदोकतिरिखनयोः स्रः ।। ६१ ॥ , 

म्राचीमिति ॥ इन्द्रस्ते विरद दधत् दधानः मन्. अत एव प्राची दिशं 
श्रयात प्राप्ति भानावधिकरणे तापाचनदरस्यापि विरद तापकारकत्वादिति भावः ॥ 

रूपाचच उदयथकाल्े उभयोरपि रत्वादिति भावः } शशाडशष्टी चन्द्रे इति 

आन्सा परापराधेश्वन्ददोपस्तापादिभिः देतुभिः सुपर्ण खोचनवृन्द् निदधति 

क्रोधादृटन्निव अक्षिसहस्ेणापीक्षत इयथः । क्रोधान्धस्य कृतः सापराधानेपराध- 

विवेक इति भावः । अत्र कविसम्मतसाददयेन भानौ कशाङ्भमा्धान्तिम- 

दलडारः ॥ ६२ ॥ 

तिनेत्रेति ॥ चरित्र एव त्रिनेवमान्रः । “मन्न कार््ैऽवधारण' 
इल्यमरः । तेन नेन्मात्रेण रुपा यक्तम् अनङ्गत्वभिति भावः । तदेव यः 

कामोऽयापि न सद्रणोति नाच्छादयितुं शक्रोतीयर्थ. । स -कामोऽय सदलनेतरे 

इन्दे टे कद्ध सति कामवस्थां दशङ्गन्ता गमिष्यति । गमेश्ट् | न वेद न 
जनि खख ए वाक्याधेः कमै । “विदो लटो बरा इति मिपे पल्देशः ¦ 
िनेत्रमास्कन्य नष्टः छामः खदलने्ं कथं जध्यतीखर्थः ! कामस्तव 
निःशदमिन्द्र इ्वाकरोतीति तत्वर्यायेः ४ ६३ ¶॥ 



६४ ैषधकान्ये 

पिकस्य वाञ्मात्रकरवाव्यलीकान्न स असु्ैन्दति नन्दनेऽपि 1 

वाटस्य चूडाशशशिनोऽपराधान्नाराधनं जीरति शटिनोऽपि ॥६४॥ 

तमोमयीश्स्य दिशः परभः स्मरेपवः शक्रटशां दिशन्ति । 

गिरं चच्ुपुटं द्विजस्य राकारजन्यामपि सयवाचम् ॥ ६५ ॥ 

पिकस्येति ॥ सखः प्रभुरिन्दः पिकस्य कोकिलस्य वाद्वत्रकृतात् नतु 
ऋामवत् फायकृतादिति भावः । ग्यंलीकादुप्रियान्न्दने नन्दनाय आनन्दकर्- 

इधीति गम्यते 1 कने न नन्दति किसुतान्यत्रेति भाव । क्रि वालस्य कृशस्य 
चूटाशशिनोऽपराधात् अपरकारात् सन्तापरूपात् किमुन पूर्मन्दोरिति भावः । 

दिनः शिवखाप्यराधने पूजा न शलति नाचरति 1 “श।टसमाधं। * इति 

भवादिकर्वय् । इन्द्रो बिरदपारव्यादावर्यक किमपि कमै न करोल. । 
सघ्रानग्दक्षिवाराधनसम्बन्धेऽप्यभम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तभिदः ॥ ६४ ॥ 

तमोमयीति ॥ स्मरेपवः कुसुमेषुवाणाः पराग. रजोभिः करणिः 
पाक्रदशो सम्बन्धे तमोमर्याज्ष्य तस्रहृतवचने मयडन्तादमूततद्धाबे स्विः । 
सत एवं दिवतममोरघम्बन्धे तन्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । कुटः बुहःत्या गीः 
कृजिते यस्य 1 अन्यग्न ठु कुदटररमाबाद्त्ति गीर्ववनं यस्य 1 “बुद्ूः स्यात् शयोक. 

व्मसपपनषनदुकलयोरपि * इति विवः । तस्य द्विजदाण्डजल्य कोकिलः । 

सन्यघ्र विग्र ° दन्तविग्राण्डजा द्विजां * श्वयमरः । चञ्चुपुरं सुखं राकारजन्यां 
पूर्णिमायामपि सद्यवाच दिशन्यादिशन्ति कथयन्तीदयर्भः । राकायामपि 

पृष्ठामिद तमन्धीकुरवन्तीलथ. । अव्र शिोषात्तयोदरुयोरयि बुद्ोिजयेश्चभिदा- 
ध्यवसायमुकका ुहूत्वसद्यवादित्वश्च दिष्दम्यापि पूर्वोकतातिरायेक्तिदेवुना गिदे 

अति पापदेवुहं फण्यलिक्गं सत् धातिरयोकेरवितेदरःः सह्ये । तेन शकरम्य 
रायां कुधान्य भ्रान्तिमदटद्रो स्यर्यत इन्यृश्यम् ॥ ६५ ॥ 



अष्टमः सर्गैः । क्थ 

शरैः भसुपस्तुद्तः स्मरस्य स्मर्तुं स कि नाशनिना करोति । 
-अभेद्यमखादह ! बम न स्यादनद्धता चेदविरिदापरसाद्ः ॥ ६६ ॥ 

धृतापृतेस्तस्य भवद्धियोगाननानाप्रैशय्यास्वनाय द; । 
अप्यन्यदारिव्यहः भ्रवङिजोत्ता दरिदरास्तरबोऽमराणाम् ॥ ६७॥ 

समैरौणारफालमतरःस्मरस्य स्वणोथकर्णौ वधिरावभूताम् । 
गुरोः शरणोदु स्मरमोदनिद्राप्रबोधदष्छाणि किमक्षराणि 1 ६८ ॥ 

>~ 
दररेरिति ॥ स इन्द्रः भरफीरेष इरैस्वदत आत्मानं विध्यत: सरस्य 

चसरमिलय्थः । *“ अधिगर्यं ” इत्यादिना कर्मणि रेषे वष्ट । अयनिना बञ्चेण 

रमतु न करोति कि स्मृतिमाव्रशेष कु्यदेव । कतु तस्य स्मरस्य गिरिशस्य 
श्रसादः प्रसादेलन्पप्रिय्. । कार्यकारणयोरभेष्ोपचारः । सेत्टण्डगरैत्, 
अनद्गता अमेय वर्मेति रूपकम् । न म्प्राचेत् । अददेखद्धते खेदे वा साद्गत्वे पुन. 

चैज्रलक्षयलामदेनं दन्यादेवेद्यथः । तया पीडयलेनमनमोऽपीति भावः ॥ ६६ #॥ 

ध्ृतेतति॥ अन्येषां दारिग्यं दरन्तीयन्यदारिद्यहरा पि । दरतेरचुयमने- 
ऊचू 1 अमराणां तरवः कल्पहमा भवल्या बियोभात् रायन तिमत पुव 

द्भावे वक्तव्य. ! धृताऽपतिररततियैन तखेन्दरस्य नानाविधानामा्रश्षध्यानां 
शिद्िरशयनानां रचनाय द्धन प्रवारः दद्रा रिक्ता जाताः त्ापस्तु तथापि 
मेत इति भाव । सुरहमाणां प्रवालदारि्ासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेएति- 

शयोक्तिभेदः ॥ ६७ ॥ 

रयैरिति ॥ सखणौयस्य सगेनाथयेनद्रस प्ेपदात् « संतायामग ” इति 
णत्वम् 1 क्णो स्मरख युयास्फाकभवेः ज्याघघ्नश्रमवै" रवैः चधिरावभूतां एवं 

वायिर्ये सति रोवेदस्पतेः सकाशात् सरमोह एव निद्रः तश्चाः प्रवो दक्षा- 
ण्यक्षराणि विदेकङानेषदेशवाक्याति यानु श्यात् किम् १ न *रणेद्धेव- 

ख्यः । लद्विरदमेदान्धमेने वृदस्पतिरपि बोषयिु न प्रभवतीति भागः ॥ ६८ 
ॐ 



६६ ` जैषधकाव्ये 

अनद्धतापम्रदयामाय तस्य कद््यमाना युहुराग्रणाख्प् । ` ` 
मधौ मधौ नाकनदीनटिन्यो वरं वहन्तां शििरेऽलुरागम् ॥ ६९ 

दमस्सः सेयसुपैति रृष्णा जिष्णोरगयत्निमटेख्यरक््मीम् । 

द्श्ं यदुच्िस्तव नाम दष्टत्रिभागलोभार्विमसो विभि (७०. 

अगन्यादित् निलञुपासते यां देदेष्यमानां तुमष्टमूर्तः 1 

आक्ापतिसते दमयन्ति ! सोऽपि स्मरेण दासीभविवुं न्यदेरि 1 .- 

अनद्घेति ॥ नाक्नयाः स्वदया नलिन्या मधो मधौ वसन्ते वषम्ते 
तम्येन्दरस्यानद्गतापध्रशमाय सहुराख्णाचे मृणाटपयन्तं, अभिविधवभ्ययीभावः । 

कदयौः कुत्वितवप्तूनि, “ कोः कत्तत्पुदयेऽचि ” इति कोः कदादेशः । कदर्था 

क्रियमाणाः कदभ्यैमानाः उत्पद्यमानाः सद्य इव्यथः । तत्करोतीति ण्यन्तान् 

कमणि ख्टः शानजददेशः। शिशिरेऽनुराय बरम्। वरमिति मनाक् प्रिये । वहन्तां 

यासन्तिकरोपचारागा तासां तच्र पूरवोकतोपद्वभयादिति भाव. । देः स्वरिते- 

त्वादारमनेषदेम् ॥ ६९ ॥ 
दमेति ॥ & दमम्यनः ¡ दमयन्ति १ जिष्णोः शकस्य, " जिष्णुनिखरथमः 

शाकः" इयमरः 1 सेय तृष्णा आशा जगति अप्रेभवमप्रिम, भप्रादिपधादिमज्- 

यक्तव्यः । तश्र त्षटेत्यं च तस्य टक््मा अप्रगण्यतायुपरति भपूर्वत्वादिति 
भावः ॥ कुनलः यचयन्मादृकषामर्धिराकरऽमाविद्द्रस्ेव देश्निमागस्तृतायांशः 

मद्धपाशस्दए शृततिविपये भूरणासत्वाङ्रीकारान् 1 तद्र सेभिन तृष्णया आरति- 
मापिम्विमतिं नाम धत्त सयु । तदेतदव्यतमम्य कणिकाटोभवचिग्रीयत 
शलयः ! तदिशस्भ एव ग्वटटश्सम्पत्ते. फलमिखभिमाननय्येति भादः ॥५०॥ 

सथ भगवतेऽमेरवश्थां वणयति--मन्नीति ॥ भग्न्यादि्ठा आदिता- 
प्रयः, “वदितान्न्यादिषु शति निष्ठायाः परनिपात्रः । यां देदीप्यमानां 

जास्यत्यमानःं दीप्यमाना, दीव्यतयदन्तात् कर्नरि कट् । पानजदेशः। भण्मूरत- 
रभप्म्व तनु निस्यमुपासने द दमयन्ति आसापिर्दिवपतिः सेोऽ्रिरपि 
म्मेरण क्र तव दाममविुं न्यदा दामेम्वरव्करिथ द्वव्रः ॥ ५१ ॥ 



अष्टमः सर्गः । ६७ 

सद्रोचरस्ते खु पश्चबाणः करोति सन्ताप्य तथा विनीतम् ।` 

"सख्यं यथास्वादिततप्तभूयः परं न सन्तापयिता स भूयः ॥ ५२. 

अदुरदि यस्तेन दश्चाथवाणः पुरा पुरारेनेयनाख्येन । ` 

स निर्ददंस्तं भवदक्षिवासी न वरैरञयुद्धरघुनाधम्णैः 1। ७३ ॥ 

सोमाय कुप्यन्निव विप्रयुक्तः स सोममांचामति हूयमानम् । 

नामापि जागक्ति दि यज्ञ हाघरोस्तेजस्विनस्तं कतमे सन्ते ॥ ७४. 

स्वदिति ॥ प्वाणः कामस््वदरचरस््वामेव लक्ीकृतय इव्यर्थः । तमसि 

न्ताप्य तथा तेन प्रकारेण विनीतं शिक्षित करोति खद ! यथा येन प्रकरण 

खय स्वादित अजुभूत तक्तमूय तपतत येन स सन् युवे भवे दनि भवि क्यम् । 

भूय. पुनः परमन्य न सन्तापयिता न सन्तापयिष्यति खयमनुभूतदु खः 

म्बात्मदन्तेन पर तथा न दु खाकरोती.त भाव ॥ ७२ ॥ 

अद्ादीति ॥ यो दशार्धबाणः पेषु घुग पुरारेर्नयनालयेन नयनाध्र- 

"येण नेमिना जदादि दग्धः स्र पञ्चेषुरधुना भवदक्षिवासी त्वननेत्रनिष्ट॒सन्_ 

तममि निर्दहन. वरछद्वैरनिर्योठनादधनणे र्णी न अनृभोऽभूदिवय्थ 1 यो 

यथा यसापकरोति स तस्य तभरैव प्रतिकृ निवरो मथतीति भावः ।॥ ५३॥ 

सोमायेति ॥ विप्युकस्वदवियुक्तोऽमिः सोमाय चन्द्राय छुप्यन्निव 

जिघांसनिविद्ैः । “ कषद ” इत्यादिना सम्प्रदानत्वाचतुथां । यमान यज्ञ 

दयमान सोमं सोमरखमाचामत्ति पिवति 1 तेया दि यत्र पुष्ये शत्रोनौमापि 

जागतिं प्रकाशते तं शवुनामधारिण तेजस्विन परावमानासदिष्णवः, *अधि> 

द्षायसदनं तेजः भ्रणालयेष्वपि इति लक्षणान् 1 कतमे सदन्त न केष्पी- 

स्वः । तेजम्विनो शत्रुनामाप्यसद्यमिति माव. । सामन्यिन विशचेषनमथन- 

रपार्थान्तरन्यास. ॥ ५४ ॥ 



६८ नैषधकाव्ये 

दरजखं कुसुमायुधस्य कद््य॑मानस्तव कारणाय 1 
अभ्ययैयद्धिर्बिनिवे्यमानाद्प्येष मन्ये ुसुमाद्विमेति ।॥ ७५ ॥ 

स्मरेन्धने वक्षसि तेन दन्ता संवात्तिका दैवल्वदिचिघा । 
चकास्ति चेतोभवपावकस्य धूमाविरा कीलपरम्परेव । ७६ ॥ 

पुत्री स॒हयेन सरोरुहाणां यत्रेयसी चन्द्नवासिता दिक् । 
भैं विभुः सोऽपि तत्रैव दतोः स्मरमरतापज्चलने जुहाव ॥ ७७ ॥1 

तं दह्यमनिरपि मन्मथेधं हस्तैरुपास्ते मख्य प्रवरैः 1 
कृच्छ्रेऽप्यसौ नोज्ति तस्य सेवां सदा यदाशामवलम्बते यः ॥ 

दरिरिति ॥ दे तरणि! तव कारणाय त्वदर्थे त्वत, तादर्थ्ये 
चतुर्था । कुखुमायुधस्य शर. ऊखुमवा्धरजसं कद्येमानः पीथ्यमान एषोऽपि. 

अभ्यसेयद्वि पूजयद्धिर्विनियियमानान् समरप्यमाणाद्पि कुमुमाद्विमेति मन्ये । 

शेश्षा ॥ ७५॥ 
स्मरेन्धन इति ॥ तनाघ्नना स्मरन्धने कामाप्निदाह्य यक्षि दत्ता 

तापरान्तये न्य्ना दैवटवद्टिभिधित्रा फदुरा संवर्तिका नवद्लम् । °्मवर्तिका 
नवबदल बीजदोरो वराटः" इलमरः । चतोमवपाककस्य कामातेधूमाविस 

कंपटपरेम्परां उवाखाविरव चश्ननि दीप्यते ! * बदद्रवारम्याटवार् ' शयमरः॥ 

अभय यमम्य विरहावस्थां वगेयत्ति-पुप्रीति ॥ येन सरदो 
गुह्मूर्यः पुप्री शुत्रवान् एतेनाभिजन उक्तः । चन्दुनरमटयनः दर्वािता 
गुगभितता द्विक् ददिणा यद्यदा यस्व प्रियतमा एनेन भोगगम्पातिश्ा 1 

म विस्य! ऽपि तवव हेतोस्वपनिमित्तदेव 1 "वषट देतुप्वोय” इति पषा 

धय म्परप्य प्रसतपञ्वसन अ्रकृपाप्रा तुदाद परवरा वतत इृदययः ॥ ५० 7 

तप्नित्ति ५ मलय मवयद्र मन्दम समानयनम् } "काट ददि 
ईिन्पनन्व्यष' इत्यमर 1 द यम ददमानिस्तदासदनातययारयि परवा. 
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स्मरस्य कीर्येव सितीकृतानि तदोःप्रतविरिव तापितानि । 
जङ्गानि धत्ते स भवद्वियोगात् पाण्डूनि चण्डञ्वर्जजजराणि ॥ ` 

यस्तन्वि ! भती धुसखणेन सायं दिः समारम्भनकौतुकिन्याः । 
तदा सख वेतः प्रजिवाय तुभ्यं यदा गतो नैति निचस्य पान्थः॥८० 

पष्टवैरेव दस्पास्ते तस्य शातोपचारमायरतंति भावः 1 युक्तैतेदिव्याह-- 
यो जन. खदा यखण्टा देशम् अदुरागचावलम्वते । अतौ जन. छन्द जाप 

दमि तस्य सेवां नोउज्ञति न यजति यो यदुपर्जाची तस्य तत्सेवा विपत्खपि 

करठमुचिते्यथं । अथंन्तरन्यास. ॥ ७८ ॥ 

स्मरस्येति ॥ स यमो भवद्वियोगात्पण्टूनि चण्डन तीतरिण ज्वरेण 

जर्जराणि अत एव कमात् स्मरत्य कीया निर्तीकतानि धवलीकृतानीव तस्य 

स्मरस्य दोःप्रतविलपपितानीव श्ितानीरयुभयत्रापयुसक्षा 1 अङ्गानि धत्ते । जत्र 

यथाचङ्घषेयेक्षयोः सङ्रः ॥ ५९ ॥ 

अथ वह्णस्यं विरह वर्णयति--य इत्यादि ॥ दे तन्वि ! छादि { 
ये। देवः सायं घुखणन कुद्मेन समालम्भने अनुलेपने कौतुक्रिन्याः कुतूहल 

द्याः आनपादण्यात् छुङ्कमलिप्तवद्धासमानाया इव्यथः । दिशः प्रतीच्या भतौ 

श्रतिः प्राच्या अवि तथालत्तयावरल्थं सायद्धदणम् । स षरणः तदा तम्मिन् 
कार वुभ्यद्वेतः प्रजिधाय प्रहितवान्. \ ^ देरचडि ” इति बुत्वम् । यद्! यमिन् 

क्ति गतः अयात. निलये पन्थान गच्छतीति परान्यो निद्रव्य तैत्ति नायाति 
अपुनरात्रत्तिलिद्रान्नृने चित्राखायेः प्रदित्तवानिद्युखक्षा। “ नन्दन्ति म निवर्तन्ते 

चिन्नाम्बाव्योरीता नरा” इति वचनात् \ अत एवान्नं कवे पान्यरास्दप्रयोगः 
“पथो ण नियम्” इत्ति निद्याच्वगमने पयिनृश्चन्दात् णश्रयपान्यग्दे्तयो- 

दिघानात. ! अत एव “ निखप्रदृण मरस्ययायेविगेपणम् ” इति काशिकायाम् । 
तचत्त स्वस्येव सानस्दं विरति न निवर्त॑तत इति तात्पर्यम् ॥ ८० ॥ 



७० नैषधकाव्ये 

तथा न तापाय पयोनिधीनामश्वासुखोत्थः क्चुधितः दिखावान् । 

निजः दतिः संप्रति वारिपोऽपि यथा हदिखः स्मरतायदुःखः ॥ 

यत्प्युत त्वन्मृदुवाहुवहसश्तिखनं गुम्फति दुविनीता । 
स्ततो बिधत्तेऽधिकमेव ताप तेन भरिता ईेखरुणा। णाटी ॥ ८२। 

न्यस्तं ततस्तेन शरणाखदण्डखण्डं वभासे हृदि तापभानि । 

तचिन्तमननदनस्य बाणैः कृतं शतच्छिद्रमिव क्षणेन ॥ ८३ ॥ 

तथेति ॥ तया श्चुधितः युभुधितः । “ वसतिक्ुपोः” इति निष्या- 
मिडागमः। अध्वासुखस्थ शिखावान् वडवान्निः पयोनिधीनां तापाय न भवति 

यथासं! स्मरददिन दुःखं तिष्टतीति इ स्थोऽखस्यो निजः ` पतिवष्णः हदि 

तिष्टतीति हदिष्थः स्मयैमाण एवे षारीणि पातीति वारिपो वारिरक्षकोऽपि सन् 
तापाय भवति तथा साक्षाव् कुक्षिस्ये।ऽपि वडनाप्रिनं तापयतीयथैः । दद् 
तापामम्बन्धेऽपि सम्बन्धोफेरतिशयेक्तिभेदः ॥ ८१ ॥ 

यदिति ॥ तेन वशगेन धरिता सन्तापशान्तये सेविता क्षदयमेव गुणे 
यस्याः सा शलगुणा शतछैकखमावेखयधः 1 तथापि दुर्विनीत प्रतिक्ूटचारिणी 

मरणारी वालमृणारं अत्पत्वविवक्षामरं स्रील्िता । “छी खात् काचिन्गरणाव्यादि- 

विवश्षापचये यदि” इटामरः । ““जातरघीविषयाद्येपधान्” इति दीप् । 

यदम्मा्तव शषुवाद्र बल्यानि तयोः स्टर्तनां छनं मान युम्फति रचयति 
अजघ स्मारय्तलवयः । तत्वद्वहुम्नारकत्वाद्धते।. प्रत्युत वैषरीदेन । प्यते" 

सयुक्त इति यणव्याष्ट्यानम् 1 अधिरु ठापमेव विपत्ते वितन्यते एते- 

नास्य ज्वरवस्योच्छ । अत्र दृणाल्याः कविसम्मतपादययाद्राहुवदरम्मरकन्वे्तेः 

स्मरणायश्चरः 1 तडुपर्जवनेने तस्वास्ताषदानितदेतोन्नद्विपरीतताप्ार्योन्पतति- 

कथनाद्विरद घ्र्योत्पत्तिलक्षगो विषमाटष्टारमद शववनयेोरङ्ा्गिभविन सष्रः #॥ 

\ स्यस्तमिति ¶॥ नतम्नेदनन्तरमयि तेन कदयेन तापमान षवे न्यस 
गगाटद्ष्द्रस्य विमस्चण्दस्य खण्डं शकलं तस्व वर्गस्य वित्ते ममद्नप्य 
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इति त्रिखोकीतिर्केषु वेषु मनोयुबोविक्रमकामचारः । 

अमोधमस भवतीमवाप्य मदान्धतानगैलचापरस्य 11 ८४.॥ - 

सारोऽथ धारेव सुधारसस्य स्वयंवरः धो भविता तवेति 1 

-सन्तपयन्ती दमयन्ति ! तेषां श्रुतिः श्रुती नाकजुपामयासीत् ॥ 

खम सपत्रीभवदुःखतीर्नैः स्वद्ारनासापथिकेमैरुद्धिः 1 

मअनङ्गक्ौ्यौनखतापदुःसैरथ प्रतस्ये रितं मरुद्भिः ॥ ८६ ॥ 

याभ क्षणेन शत छिद्राणि य्य तत्तथा तमिव प्रतिकूलाचरणरोषच्छतधा 

श्रणीतामिव बभात्े 1 उचेक्षा ॥ ८३ ॥ 

इतीति ॥ टे भैमि] भवतीमेवामोधमन्नम् अवाप्य मदान्धतयां 

-अनगलचापलस्य उच््धलषटितस्य मनोमुवः कामस्य त्रिला्तिल्केषु 

-लिुवनभूषणेषुतेष्िनरादिषु विषये दतीतयं विक्रमस्य कामचारः सवाच्छन्थव्रत्ति- 

वैत इति शपः ॥ ८४ ॥ 

खार शति ॥ भयानन्तरखमे दे दमयन्ति! तबे खयेवरः शवः परे" 

ऊद्वि भविता भविष्यतीति शतिवत + “धतिः श्रोते तथाम्नाये बातौया श्रोद्व- 

कर्मणि" दति विश्वः । खुघारषस्य सारः सारभूता धरिव सन्तर्पयन्ती नाकजुपा- 

भिन्द्ादीनां श्रुती श्रोत्रे जयासीत् प्राप सारोत्येति पाठे सागप्रभयेत्यधः ॥ ८५, ॥ 

९ भमिति ॥ अय खयवरवातीभरवणानन्तरमनङ्गस्य शौयोनलेन प्रता- " 

-चाभिना यसाप्ेन दुःस्यरखस्थदैरितां दिशा सम्बम्धिमिरमदद्िदवरिन्ादिभिः 

स्वस््रामिभावसम्बन्धे षरखमासः । समान पतिथस्याः सा सपल्ली । “निलये 

सापटन्यादिषु » इति डीप् कारश्च । तद्धवेन दु-खेन तीदगेदुःखदेः सदाराणां 

नासासु पन्थान गच्छन्तीति पयिकरः पान्यै्सरद्धिः समं वायुभि- सह “महतौ 

श्रवनामरी › इयमर- । प्रतस्ये प्रस्थित भवे लिट् । शच्यादिभिटिन्रादिकसतरै- 

रयाभिसापन्यदुःखवदीेसुष्यव नि-धसितमिदयये. । अत्र पवनामरधरस्यानयेःः 
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अपास्तपायेयसुधोपयोगिसत्वच्चुम्बिनैव स्वमनोरथेन 1 

श्चधच्च निव्यौपयता दृषच्च खादीयसाध्तरा गमितः सुखं तैः ॥ 

भ्रिया मनोभूञ्चरद्ावदाे देवी्त्वदर्थेन निमलयद्धिः । 

सुरेषु सरः क्रियतेऽधुना तैः पादापेणाटुप्रहमूसिये भू: ॥ ८८ ॥४ 

अलद्कतासन्नमदहीविभागैस्यं जनस्तैरमरैभेवयाम् 1 
अवापितो जङ्गमटेख्यरक्ष्मीं निक्षिप्य सन्देशमयाक्षराणि '॥८ ९ 

कार्यकारणभागवात्तदद्गलक्षणातिदायोच्युत्थापितः सदोत्त्यलङ्ारः। सहोधेनान्वयो 
यत्न भवेदतिक्षयोक्तितः । कल्पितीपम्यपरयन्ता सा सदोक्तिरिदोच्यत ॥” इति 

रक्षणात् ॥ ८६ ॥ 

अपास्तेति ॥ पथि साधु पाथेयम् । “पायेय सम्ब स्मृतम्” इति 
याद्वः । पथ्यतिथिवसतिखपतेट् । तचासौ सुधा च तस्या उपयेगोऽपासो 
भैलिद्रादिभिः श्रुभं बुयुक्षो चपं तृष्णां पिपाां निर्वापयता शमयता सखदीयखा 
भमृताद्पि स्वादुतेरेण त्वच्चुभ्विनां भवद्रोचरेण खयं मनोरथेनवाध्वा सुसं 

गमिते नीतः अगृतमप्यु्छज्य त्वद्यानमातखम्बन्धाः प्राप्न दर्थः ॥ ८५७ ॥ 

प्रिया सति ॥ त्वमेवार्यः प्रयोजन तेन निमित्तेन प्रिया दयिताः देवीः 

शच्यादिदाराः मनोभुवः चछमम्य शरा एव दवो दवाभिलस्य दादे विरदानले 

† निमन्वमद्धिः सद्भिः सषु सरः भछरसिदरादिभिरधुना इयं मूर्विदर्मदेशः पदापिण- 

भेवाुप्रदस्तम्य भूः स्थान कियते कुण्डिनेपकण्ट एव तिष्टन्तीदयर्थः ॥ ८८ ॥ 

अरेदतेति ॥ भलत भागनप्नमहीविमागेः भूप्दे्षो अलीः समीपं 

गततरमेरय जनः स्वयमिष्यथेः। सदेव्यां विपये त्वौ प्रतीय" । घन्दश- 
मयाक्षरायि सन्देशस्पाणि षाज्यानि निकिप्य धर्यित्वा जमरेल्यस्य नय~ 
दिष्यस्य छकमीमवापितः तेषामट् खन्देशदर शत्यः ॥ ८९ ॥ 
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एकैकमेते परिरभ्य पीनस्तनोपपीडं त्वयि सन्दिशन्ति } ` 

सं मूच्छेताश्नः स्मरभिदरास्वैेदे निल्योषधिविरेभि ॥ ९० ।1 

स्वत्कान्तिमस्माभिरयं पिपासन् मनोरथाश्वासनयैकयैव । 

निजः कटाक्षः खलु चिप्ररुभ्यः कियन्ति यावद्धण वासराणि ॥ 

पकैकमिति ॥ एते देवाः एककं प्रयेकमेवेद्यथेः । बाप्सायां विरक्तिः! 

एक बहु्रदियदिति बहुनीहिवद्रावाच् सुलोष. क्रियाविशेषण चैतत्. अन्ययैकल्व- 

नघुंखकवादुपपत्तेः केुचिुस्तकेषु परयेकमियेव पाठः 1 पौनस्तनयेोरूपपीख्य 

पौनतनोपपीडं सप्तम्यां चोपपीडर्थकयै इति णसु्प्रयय" । परिरभ्यालिङ्ञय 

सन्दिशन्ति वाचिक कथयन्ति किमिति म्मर एव भिष्ठोऽन्यजभेदः 1 * मूला- 

शादय भिया कथ्यन्ते ह्न्यजातयः' इति हलायुध. । तप्य शल्यै श्र 

भून्छैतां सुह्यतां नोऽस्माकं सुदे त्व विशल्या उद्धृतशत्या च॒ सा आौपधिवेही 

विशल्यकरणीलत। । एयि भव अस्तेलोण्मध्यमेकवचन ध्वसेरेदधावभ्यासलोपथ 

इकारः । हु्ल्भ्यो देधिः ॥ * “धि च" इति खकारलोपः ॥ ९० ॥ 

अय पोडशभिः ्टोकैः सन्देशमेवाद---त्वदित्यादि ॥ टदे भैमि! 

स्वरकाग्ति तष्टाचण्याखरत पिपासन् पातुमिच्छन्, पिवते; सनन्ताटः शवादेशः 1 

अयं निजोाऽस्मदीयः कटाक्षोऽस्माभि. क्रियन्ति वासराणि यावन् कियदिन- 

पथन्तमिदयर्ः । अदयन्तसयोगे द्वितीया अवधौ यावच्छब्दः । एकया मनोरयेन 

मनोरथप्राच्या या आश्रास्ना तयैव अय ते मनोरथ इदानीमिव प्राप्सत दइयिव- 

सुषसान्तवन्चैव विप्रलभ्य प्रतारयः खल १ मण पथिकस्तृषित इवेति भाव । 

अल कालयापनया दिदृक्षवो वयमनुकम्पनीया इति तात्परयाधे. ॥ ९१ ॥ 

# अदो} महामद्योपाध्यायस्यापि प्रमादः ! न द्यत “धिच” इति 

सलोपस्याचकादाः + तथा दि-अस् + हि इति स्थिते “ ष्वसेरेदधौ ” इत्यादिना- 
उनरेम्त्यपरिभाषया सस्य एत्वे तस्याभीयत्वेनासिद्धत्वात् दर्धित्वे च कृते 
खप्+धि इत्ति जाते “ श्वो इत्यादिना अदेपि च ^एथि” इति रूप 

सिच्यततीरयवधेयम् 1 
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-निजे सजास्मादु भुजे भजन्यावादिलयवर्गे परिवेषवेषम् । ‡ 

रसीद निर्वापय वापमद्गैरनङ्गरीखारदरीदुपरिः; ॥ ९२ ॥ 

दयस्व नो घातय नैवमस्माननङ्कवाण्डालदारैरदश्यैः 1 
भिन्ना बरं वीष्टणकराभवागेः प्रेमस्तव प्रेमरसात् पतितैः ॥९३॥ 

-त्वदधधिनः सन्तु परःसदखराः प्राणस्तु नस्त्व्रणप्रसादः । 

-चिश्कसे कैत्तवनर्पितश्चेदन्तश्वरः पथ्वद्षरः प्रमाणम् ॥ ९४ ॥ 

निजे इति ॥ दे भैमि। निजे खये भुजे बाहू भाद्वग सर्व 

सूँ चास्मासु परिमेषस्य वेषटनस्य सु्परिथेध वेषमाकारं भजन्यं। खज 

कृष भाल्दरिदय्भः । “परिवेषो रवेः पाशरमण्डले वेशने तथा” ईइतयजपालः । 

भ्रसीद् प्रखरा भव अनङ्गलीखालद्रौभिमेदनविदारोर्भिभिः तुरः शीतलैरैः 

ताप निर्वापय शमय ॥ ९२ ॥ 

दयस्वेति ॥ दे भमि! नोऽस्माकं दयख अम्माननुकम्पसेहयय. । 
+" अधौगेद्येशां कर्मगि = दति पष्ठी । अददधररक्षयेरनपन एव चाण्टाटस्तश्य 

शरैरेवमस्रान् न घातय न मार्य । धतु ग्रम्व रसोऽनुरागेा जल च तम्मान् 

वितर: शुद्धस्नव तीह कटादि चर्मिप्ना विदारिताः मन्तः प्रेमः चनिया. 

मद । अूर्वादिणो लड़कत्तमयहुवचनम् । यरं मनाङ् प्रियम् 1 -जीवनागम्भेे वरं 
न्वण्डाटदस्नमरणासीथमरणमिति भादः 1 ९३१ 

त्वदिति ॥ दे मभि] स्वामथेयन्त इति त्वदर्थिनः त्यत्कामुकाः 

गदात् पे पर् गदग्याः सदर्पाथकगङ्ध पाद्म इस्ययः । “पर.शताथासे यषां 
परा मद्गणा शतादिकाद्* दस्यमटः ॥ पशमीति योगदिमायान् मामः 

राजद्न्तादित्वादुपसर्जनस्य स खरान्दस्य परनिपातः । पारस्करादित्वात् गुडा 
गमः 4 सन्तु, नेऽम्मा् प्राणस्तु स्ववरणयेः प्रमदोऽुप्रदः बय स्वद्मयत्- ' 

-जीगिता श्यः । भय देतवनार्धितं द्यटनारकं विद्म पव् भन्तषरे 
इदयान्तदंत पयरारः प्रमाण शाम ए्दाय पाशी षटि मदी देषलति भावः ॥ 
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अस्माकमध्यासितमेतद्न्तस्वावद्भवयया द्यं चिराय । 

वदिस्त्मयाछद्भियितामिदानीुरो सुरं बिद्धिषत्तः श्रियेव ॥ ९५ ॥ 

दयोदयश्चेतसि चेत्तवाभूदलद्ुर यां विफलो बिम्बः । 
सुवः स्लरादैशामथाचरामो भूमौ धूति यासि यदि खभूमौ ।॥ ९६ 

धिनोति नास्मान् जलजेन पूजा स्वयान्वदं तन्वि ! वितन्यमाना । 
तव प्रसादाय नते सु मौरी पूजास्तु नस्त्वस्पदपेकुजाभ्याम् ॥ ९७ 

अस्माकामिति ॥ भवव्या पूज्यया । मवतेडवतुप्रखयः। “उनितथ ” 

इति डीप् । त्वयाऽस्नाकमेतदन्तरवतिं हदयं खान्त चिराय विरास्रगृति गध्या 

पित्त ताव दधिष्टितमेव । अवधारणे तावच्छब्दः । निरन्तरं चिन्तयेमि माव; ॥ 
किं सिदानीं वदहि्बाह्यमपि हृदयं वक्षः ° हृदयं वक्षति खान्तम् ” इति विश्व. । 

मुरं घुरख विद्विपतो विष्णोषरो हदयं द्विपोऽमिच्न इति शतृप्र्ययः । ^ द्विषः 

-शतुवी ” इत्ति धिकल्पाव् “न लोकं” इत्यादिना पषटोपरतिदधः ॥ श्रियेवा- 
च्टियताम् ॥ ५५, ॥ 

द्यति ॥ तच चेतसि दयोद्यः दयाविर्मावः अभूत् धां खभमलदुर् । 
विलम्बो विफल इद्य्थः 1 “ छमस्य शीघ्रम् ' इति न्यायादिति भावः । भथा. 
यवा खभूमौ स्वजन्मस्थाने भूमौ भूलोके धृतिं सन्तोषं यासि यदि तर्हि भुवो 

भूमेः स्वरदिशं सखगेरत्तामादरामः वय चात्रैव स्थास्याम इदयभ, । खाधिष्टित 
"एव खै इति मावः ॥ ९६ ॥ 

भिनोतौनि ॥ हे तन्वि! त्वया अन्वदमनुदन वीप्ायामव्ययोभावे 

अनश्च, नदुसक्षादन्यतरस्याम् इति समाघान्तः ““अदषटखेरेव इति 

"टिलोपः । त्ितन्यमाना क्रियमाणा जलजेन जातविकवचनम् ! जलकनः पूजा 

धस्मान् न धिनोति ने श्रीणयत्ति । करु, तव प्रादाय प्रसादाद् नते नने 
मो मून स्वस्पद्पष्षनाभ्या नोऽम्माक पूजा जस्तु । प्रगयापराधेघु त्वत्माद- 
ताडनाधिने वयमिति मावः ॥ ९७ ॥ 
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स्वर्णीर्ितीर्णै; करवाम धामनेतरे ! भव! 'किमुपासनासु । 

अङ्गः ! स्वदङ्खानि निपीतपीतादरपणि पाणिः खल्यु याचते नः ॥ 

वर्यं कलाद्ा इव दुविदग्धं स्द्रौरिमस्प्थि हेम हेम ! 

भ्रसूननाराचश्चरासनेन सदैकवंशप्रभवभरु ! वभर ॥ ९९ ॥ 

स्वर्धीरिति ॥ दे वामनेत्रे ! चाव्लेचने ! भव्या! त्वया निजोपास- 
मासु पूजागु वितीभैः सम्पितैः खगैः कनककमस्ादिभिः; कि करवाम न 

किमपीलयरधैः । यतः खणोचलवासिन वयमिति भावः 1 किंतु, भदेलामन्द्रणे 

निपातो गरतः पीनायाः दरिद्रया दपः कान्तिगर्वो यैस्तानि, “निशद्या 
कासनी पीता हरिद्रा वरवर्भिनी * इत्यमरः । त्वदक्षानि नोऽस्माकं पाणिर्याचते 

खल ए पीतदपौणीति पुलिङ्कपाठ पीतानां खरणादिद्ष्याणां दर्पमिति व्याष्येयम् । 

स्वणोदुक्छृषटवस्तुसम्भवे अपटृखर्णस्वीकारो न युक्त इति भावः । साधुश्वायमेव 

पाट \ अन्यथा स्वर्णसदारिणं सवदे म्वणोदुत्क॑वच्ठव्ये ददद्रामात्रा- 

ुतकर्पेक्तलनौचिद्यादिति ॥ ९८ 1 

चयभिति ॥ प्रसूननाराचदरासनेन कामचपेन सुट एकवशप्रभते 

एककारणप भयन्ततत्सदरे इति यावत् । धर! यस्या. सा तद्ूरिदयूढन्तो- 
तरपदा यहुोदिः । अन्यथा अनूडन्तस्य भरृशस्दस्योवद्स्थानसानदीत्वात् 
सम्बुद्धावम्बर्धित्यादिना नदीहस्वो न स्यात्. । नच ऊटन्त शृतयु, फथमूकारा- 

दिति चेत् मत्यम् भप्रागिजतिश्वारज्वादीनामियत्र॒ ^“ अलावृ., कर्कन्धूः” हति 

भप्यरारेणोदादरणादृकारादप्यूटस्स्येवेति शयते 1 छत एव वामनः उकारा 
दप्यदरएतेरिति ॥ तदेतत्. गम्यग्विवेचितमम्माभिः कमारसम्मवस्नविन्यां 

विमानना सुधर! कृतः पिवुटृह दध्र । तस्याः गम्बुद्धिः पष्वेशग्रमवध्रुः* 

° वस्तुतस्तु ° निरशाः कवयः इति सूप्र्मदास्य सरायुत्ववयनं साधीयः ! 

यतो दि शस्यस्य कपयिदुदन्तत्वदृन्पनायामपि उवदूस्पानिम्वे सथरारमप- 
हवित १ ऊ्न्तन्वे येव भाव्यामति छ पाणिन्या्ा भाोभिदाजाहा १ 
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सुधासरःसु त्वदनङ्कतापः शान्तो न नः किं पुनरप्सरस्सु । 
निर्वाति तु त्वन्भमताक्षरेण सूनाञ्गेषोमधुखिकरेण ॥ १०० ॥ 

खण्डः कि त्वद्विर एव खण्डः किं शर्करा ्त्पथश्चकंरैव । 
कृद्याज्ि ! तद्धद्चिरसोव्यक्रच्छदणन्नु दिष्चु प्रथितं तदिष्ुः ॥१०१ 

वयं कलाः खर्णखण्डान् यन्ति खण्डयन्तीति कलादाः स््कारा इव \ "कटादा 

स्वमकारका ° इत्यमरः । तव गरिम्णा सद स्पर्थत इति तल्स्पधिं अत एव 
प्रवलविरोधितया दुरविंदग्धमविदग्ध बुद्धिञ्ल्य च बरु विद्गलम् † (“वश्रु स्यात् 

पिशचले तरिषु" श्यमरः । टेम सुवणं देम 1 त्वदतस्परधोपराघादविदयदे- 
थाम्माक दाद्यसखर्मसम्षणान् सवौनवदाद्गसमपंणमेव सन्तपेणमिति भाव. ॥ ९९ 

खुभेति ॥ दे मेभि¡ घपासर.ख॒ अश्तसरघीष॒ नोऽन्माकं लक्ता 
नङ्गतापे। न शान्त. अप्सरःस्वपां सर सु ऊंवैश्यादिवे्यायु वा किं पुन. किसुत 

कितु सूनाश्चगेषो, कामवाणस्य मघुशीकरेण मक्ररन्दविन्दुना तत्सदशेनेव्य्थ. । 

तव॒ ममताक्षरेण ममतान्यञ्चकवाक्येन मदौया यूयमिखवर्पेण निर्वाति 

शम्यति । यद्विरहाद्य ताप स तत्सङ्गमैकसाध्ये नोपायान्तरसाभ्य इत्यथ ॥ 

खण्ड इति ॥ टे छृशद्गि ! खण्ड. खण्डशार्करा तवद्विर एव व्द्वचस 
एव खण्डः शकल किमु १ “स्थात्खण्ड. शकले चशुविकारमणिदोपये.* इति 

विश्च. । तथा शकरा मिताखूयशरकरा तस्या गिर. पन्धास्तत्पथः तस्मिन् मर्म 

श्रा शिलाशषकल्रसुरण्देव किम् १ ‹ शकरा खण्डविकृतायुपला कर्षराशयो.* 

इत्युभयत्रापि विश्च । दिश्ु प्रयित प्र्यात दश्रिक्वाख्यं तव् तृण त्तस्या निर. 

व्वद्विर भङ्गा भक्ववान् तरत्गितो रस. -्ारादिख्दक च तदुत्थं कच्छे अनूपे. 

तृण शु उत्सेति पाठे रसोत्मो रसप्रवादः तस्य कच्छनृण किमित्य्थ. । जल- 

श्रायमनूपं स्यात् पुलि कच्छस्तथाविध ° इत्यमरः । सरवत्रान्यथा कथं खण्डादी- 

,नामीटब्याघु्यमिति भाव. । स्वादयस्तत्क्षायां अग्रोतमेक्षा्रयस्य समृ. 

त्वात् मजातीयसखषटि. । अग्र द्रव्ये वैशेपिककार--““ मरस्यन्दिका` खण्डसित।: 
क्रमेण गुणवत्तमः \ यथा यथा हि नैमैल्य मधुरत्व तथा तथा 1 यौतत्रा- 
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ददाम किंते सुवयाधरेण तदास्य एव स्वयमास्यत्ते यतः । 

विषु विलिय स्वयमेव मावि त्वदाननं तन्मखमागसमोनि || १०२ 

श्रिये ! वृणीष्वामरभावमस्मदिति चपोदच्ि वचो न किन्न: । 

स्वसपादपद्ये शरणं प्रविदय स्वयं वयं येन जिजीविषामः ॥ १०३ 

अस्माकमस्मान्मद्नापम्रयोखाणाय पीयुपरसोऽपि नासै । 

म्रशीद् तस्माद्धिकं निजन्तु प्रयच्छ पातुं रदनच्छदन्नः ॥ १०४} 

निर्मलत्वाच तथा सिततमकमात् । वाटुकेव भृशे सूक्ष्मा सुक्निग्धा सित- 
पिद्गत्म ॥ मत्स्याण्डाङ्तिसादद्ययोयान्मल्मयन्दिकय स्ता । स्फटिकोपटखण्डभ-> 

खण्डस्लच्छरकरः समा 1 शार निर्मला सेव घिता तु दितशर्करा । निर्मदेव 

सत्ता सा तु राजराज इतीरिता ” ॥ इत्ति ॥ १०१ ॥ 

द्विवि गेष्टदेन त्वदारे शतत कय दिवु व्त्कक्यैङशरणा दरम 

नाद--ददामेति ॥ ते वुभ्यफिं ददाम किं वितराम दातव्यं किमपि “ 
नासीद. । अग्रतमलीति चेत् तेधैवान्तील्याटं । ऊतः यतो यम्मात् कारणान् “ 

सुया अभेरेणाधरल्पण त्वदस्य एव म्बये साक्षादास्यते स्थीयते, भवि खय् । 

यत्ेभागेोऽन्नाति चेत्. सोऽपि ते जयलभ्य इत्याट् । त्वदानने कू विधु 
स्वयमेव परन्पेधं विजिद्य तेस्य विधोमेते यागे भागमश भोकतु शौतमन्येति 

तद्धोल्ि भावि भविष्यत तत्स्थानाधिपद्यादव्र धर्मलाम इति भावः ॥ १०२ ॥ 

त्वदायत्तमेवेद्याह--ग्रिय इति ॥ दे भरिये} दमयन्ति! भन्मद्नमप्त. 
अमरभावममरन्वं अविनारित्व च पृणीप्बेलेवंस्पं नोऽस्माढ़ं यचः व्रपामुदयतीति 
ध्रपोदयि टल्ववदं न भवति किम् ! भवत्येवेदर्थ- । कुतः येन प्ररणेन त्व 
पादवेव् पच्च ते एव शरणं धविश्य रक्षकं प्राप्य वयं स्वयमनामय निजीगरपामे 
जीगितुभिन्छाम. । खयं श्ुचितस्वात्रायिनम्नदादुः शुद्धषञ्यद्रसिक्तावत् भर 

दामास्पदमेवेति भादः # १०२१ 

न चामृत्तगदिनां व कुता मरणग्रम्तिरिति वाच्यमिस्याद -- स्भाकः- 

पिति 1 ह दमयन्ति} अन्मान्मदनादेवापमूत्यो भदाशादम्पाङ प्राणाय 

चन्दर 
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प्टुष्टश्चायेन रोपैरपि सह् मकरेणात्मभूः केतुनाभू- 

दन्तं नस्त्वससाद्ादथ मनसिजतां मानसोनन्द्नः सन् +. 

भ्रूभ्यां ते तन्वि ! धन्वी मवतु तव सिवैर्जत्रभलः स्मतैस्ता- 
दस्तु स्वन्ने्रचन्दत्तरदाफरयुगाधीनमीनध्वजाङ्कः ।[ १०५।१ 

स्वपन प्रावितायाः प्रतिरजनि तव श्रीपु ममः, कटाक्षः 

श्रोत्र गीतास्रताच्धौ त्वगपि नड तनूमखरीसौकुमाये । 

रक्षणाय असौ परयूषरसोऽपि नाक किन्छु तस्मात् पीयूषरमादधिकः निज 

त्वदीय रदनच्छदमोष्ट पातु नोऽस्मभ्य प्रयच्छ देहि प्रसीद प्रसन्ना भव ॥ १०४ 

प्लुष दति ॥# हे तन्वि ! दमयन्ति ! आत्मना खयमेव भवतीद्यात्मम- 
छामः खै, खकीभर. चपिन रोपैरयाणि-, “पन्नी रोप इपुदयो.° इत्यमर । मकरेशव- 
केतुना च सह प्लटो दग्पोऽमूत् । स अत्ममूरयेदान तव प्रसादद्धेतो" नो- 
ऽस्माकं तव च सम्भूयेलर्य. 1 ^“ खदादीनि सैर्निदयम्” इति युष्मदस्मदो- 
रेकरेये परकशेषः 1 मानसो मन सम्बन्धी नन्दन पुत्रः अनन्दयित। च सन् । 
“नन्दना दके युते * इति विश्व' । मनसि जातो मनसिजस्तखय भावस्तत्ता 

तां “सप्तम्या जनेड हलदन्तात्सप्तम्या" सन्नायाम् ” इत्यक । धत्तां दधातु 

वुदयोसतातदाशिष्यन्यतरखाम् । प्छु्टः दग्ध आत्मभूमेवत्वस्तु भनसोऽप्यात्म- 
त्वादि 1 “आमा देदमनोत्रह्मखभवधृतिबुद्धिषु" इति दश्च 

तस्यस्मासु च कामस्तुल्य्रत्तिरस््विति भावः । क्रिवि ते तव शुभ्यां धन्वी 
चापवान् भवतु । धन्वनशब्दाद्रीद्यादिपाादिनि. 1 तव सितैरनिर्मठैः सितै- 
हसिते त्रा भवा यस्य सः जित्वरषुः स्ताद्वतु भस्ते्जोटि नेसखातडदेशः । 
तब नेते एव चश्त्तरावत्तिवली इफरौ तयेोयुगं तदधीनस्तष्टभ्यो मीनरूपो 

ध्वज एवाहो काञ्छनं यतस्य सोऽस्तु त्वननेताभ्यां मीनध्वजवानस्त्वि्यर्थ । 
*अच्र यथासहुथसङ्कर्णेो रूपकालद्रारः । चग्धराृ्तम् ॥ १०५ 1 

स्वेनेति ॥ दे तन्वद्गि! तन॒न्यङ्गानि यस्याम्नस्याः मम्बुद्धिः } 
" अङ्गमात्रकष्ठेभ्य-” इति डप् । शाङ्ग ! प्त्तिरजनि रजन्या रजन्या, 



८० नैषधकाव्ये 

नासा खसाधिवासेऽथरमधघुनि रसज्ञा चरित्रेषु चित्तं 
तन्नस्तन्वङ्गि ! कैश्िन्न करणहरिभ्वागुरा ठम्भिवासि ॥ 

इति धृतसुर्सा्ैवाचिकसखङिजिरसनातरपव्रह्मरकस्य । 

सफङय मम दृततां वृणीष्व स्वयमवधायै दिगीशमेकमेधु ॥ १०४ 

आनन्दयेन्द्रमथ मन्मथमभ्नमाभिं 

केखीभिरुदधर तनूदरि ! नूतनाभिः । 

वीप्छायामन्ययीमावः \ खप्रेन (कत्री) प्रापिताया ख्रष्टाया तव धपु 

सन्द्यलहरषु नोऽस्माक काक्षा मप्र गात एवागेताग्धे सुपासमुदरे धेत्रे 

मनने, तनूः मूर्तिरे मकरी कुमुमगुच्छाः तसया. सकम्भ मेवे सपि ममा । 

ननु श्रायाधिवासे निश्वासमा्तसौरभे नासा ममा मधरमधुन्यधरामृति रसन्ना 

रसना मपा चित्रेषु वषट चित्ते मप्र तत् तस्मात् कित् करणरिन्द्िपैरेव 

दृरिधस्तवं वागुरा खगवन्धिनी रज्जुः न लम्भिता न आप्ता स्वैरपि श्रा. 

तेखधः 1 अस्माकं सवन्दियखम्मोदनं ते रूपशितल्पमिति भाष, । अव्र चतु. 
पादाधम्य पूरपेयडाक्याधतुकतद्राया्हेवुक खाग्यलिङ्ग तदच करणि, 
रिसादिसूपकेण सद्वी्ते । पू्ोकमेव शृत्तम् ॥ १०६९ ॥ 

इतीति ॥ श्तोत्य शता सुरसायस्न्द्रादिवृन्दस्य षाविकत्रक् रान्देश- 

वाज्यपरम्परा येन तस्य निजस रसनातलस्थव पत्रस्य छखम्प ये। हारकस्तम्य 
मम दृततां घफलय माफलां कुड एषु मध्य एकं दिगीशं स्यमामनिवावधायं 
निधि टर्णीयाः श्र्गष्व । वाचिको त्याख्यात 1 अत्र नलदूह्वमाफत्यम्य 
खरणका्रयाध्टतुकस्वानि प्रूजवद्लह्यार ॥ म च रमनातटपन्रघ्य या टारक- 

स्तम्येति रूपेण गाते ! पुध्पिताप्रा कृत्तम् \॥ १.७ 

सआआनन्दयेति ॥ द चनूदरि! शृ्लादरि! वरेलनाभिरभिनेवाभिः 
केर्यभि; डानि. मन्मथमस्ममिन्द्े भानम्द्य ; अधवा ताददामेष भमि लाभि 
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अआसाद्वोदितदुयं शमने मनो वा 

¢ नो वा यदीत्थमय तद्वर्णं बृणीथाः ॥ १०८ | ; 

श्रीदं कमिराजराजिमक्ुटा्कारदीरसमुतं 
, श्रीदीरस्युषुवे जितेन्दरियचयं सामह्देवी च यम् । 
स्यागाद्यमष्टमः कविरसाद्टाघ्वपान्ये महा- 

कछाञ्ये चारुणि प्रैरसेनिचरिवे सर्गो निसर्गोञ्ज्यलछः ॥ 

खर; अथवा शमने यमे उदितदयं जत्तायुकम्परं मनः , आसाद्य निवेशय } 
इत्थं नो घा यदि भथ तत्तद मन्मधमप्ं वरणं वृणीवाः वृणीष्व ॥ १०८ ॥ 

श्रीहपमिलादि ॥ फ्ीनां कठेन समूदेन अच्छे अध्वनि यत्ान्धं 
, नियपभिक तस्सिन् चासि शोभने वैरसनेनेलस् चरिते ठस्य श्रीदस्य मदा 

काव्ये निगोज्ञलोऽगमषटमः सर्गः अगात् सम्पूण इति भाव ॥ १०९ ॥ 

द्रति पद्वाक्यग्रमाणपारावारपःरीणध्रीमहामहोपाघ्यायकोलाचल- 

मदिनाशमूरिविराचेने नपधन्याल्यनि जीवानुसमाल्याने 
अष्टमः सगः समाप्तः 1 



दि. + शे 
| &, नवमः समैः । 

€< _ < क्रक्र _8, 
इतीयमशि भुवि धमज्गितैः सफुटामनिच्छां बिवरीतुसुल्ुका । 

तदुक्तिमात्रश्रवणेच्छयाऽश्रणोदिगीशसन्देशगिरो न मौरवात् । १ 
चद्धितामश्रुतवद्विधाय तां दिगीशसन्देशम्यीं सरस्वतीम् । 

इदं तयुर्वीतरशीतख्टुविं जगाद् वैदर्भनरेल्द्रनन्दिनी ॥ २ ॥ 

अथ दमयन्तंङृत्तान्तं वक्तुं विततदहुतरदूतबास्यध्रवणजनितामिनद्रा 

यनुरागश्षदं तावदरारयत्ति-इतीति ॥ इयं दमयन्ती अक्षिणी च श्रुवौ च ~ 
भक्षिभ्रुव दन्धैकवद्धाव, । "“अचतुर *” इत्यादिना समासान्तादिनिपातनात् 

साधु । तस्य विभ्रमो विकार. स एवे इषित चेश तैरेव स्फुटा व्यक्ताम- 

निच्छामिन्द्रादिविपयामिति शेष. । तथा विवरीतुं वाचा निषेद्धुं उत्पुका 

उद्युक्ता सती 1 "इशर्थोडक्तं उत्पुक-” इत्यमरः । निपेधस्य ज्ञनपूर्वकत्वात् 
तज्ानार्थमनस्णोदिवयर्थः । किंश् तदुकिमाद्ध्रदभेच्छ्या नखवायग्रतपिपाघया 

चलथः { दिगीशसन्देशमिरः अश्यणोत् । माघ्रपद्व्यावरत्यमाह -- गौरवादिति 1 
न लु दिगीशादीनां रवाद् । अस्मिन् सगे वंशस्थडृत्तम् । लक्षणन्तृक्तमादिम- 

"स्मे ॥१॥ 

तदिति ॥ वेदभेनरेन्दनन्दिनी दमयन्ती तेन नलेनापितां प्रयुक्तां 
दिगीदामन्देशमयीं तद्रूपां रखती वाचमश्रुतवद्विधायाश्चतामिव इत्वा । तेन॒ , 
बल्यं क्रया चेद्रति. ! उवीतलशीतलदयुतिं भूलोकचन्दर तं नरमिद वक्ष्यमाणे ५५ 
जगाद् मदितवती ॥ २ ॥ 

[८२] 
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मयाद्ग ! पृष्टः कुरनामनी भवानम विमुच्यैव किमन्यदुक्तवान् 1 

न मह्यमनत्तरथास्यस्य करं दवियेऽपि सेयं भवतोऽधमणता ॥३॥ 

अददयमाना कचिदीष्ठिता कचिन्ममालुयोगे भवतः सरस्वती । 

कचिखकाशां कचिदस्फुटाणेसं सरस्वती जतुमनाः सरस्वतीम् ॥ 

गिरः श्रुता एव तव श्रवःसुधाः या भवन्नान्नि तु न श्रुति्पहा । 

पिपासता शान्तिमुपैति चारिणा न जातु दुग्धान
्मधुनोऽधिकादपि ॥ 

तयति # दे अक] मः शीमन्! मया भवान् कुटनामनी धटः घन्. 

पृच्छतेडदादित्वाद्रधनि कर्मणि क्तः, अप्रधाने दुद्ादीनामिति बचनात् । 

कि किमर्थममू कुलनामनी विमुच्य भन्यदुक्तवान् किमप्यसन्तमिव प्रखपसीति 

भावः \ तदकयने को दोषसतत्राद--नेति । अघ्र कुलनामप्र्ने मद्यसुत्तम्णयि 

दति शेषः । धरिशतमणे इति सम्प्रदानत्वा्तुर्था । धारयतीति धारयः 

अनुपसगौदिम्पनिन्दधारीद्यादिना हप्रययः ! उत्तरस्य धारयः तस्य भवतः 

तव सेयमधमः केन अधमर्ण ॥ मयूरव्यसकादिन्वात् तत्षुहपः । तस्य भाव 

स्तत्ता सा हियेऽपि न किम् लेके उत्तमर्णेन याच्यमानस्याधमणैस्य तदप्रदान 

स्ञाथ भवत्येव भवतस्तु खापि नास्तीति भावः॥ ३ ॥ 

अदश्यमानेति ॥ ममायुयेगि प्रभ विपये । "प्रश्नोऽनुयोगः च्छा 

च इयमरः । कचित् कुरूनामविषये अद्दयमाना अभ्रकारितेव्यथः 1 कचित्. 

कुतः भागतः कस्य त्वमित्यत्र ईक्षिता दृटा प्रकाशितार्थेति यावत् दंदरी भवतः 

शरस्वती कचित् प्रकाशं प्रकारोद्कां कचिदस्फुटारमक्त अग्रकाशोदककां सरखतीं 

बाच सरतो नदीं च ! ‹सरखती नदीभेदे गोवगग्देवतयेर्थिरि । स्नीरमे 

चापगायाश्च' इति विश्रः । जेतु मनो यस्याः सा जेतुमनाः । “तु काम- 

मनसोरपि इति मकारलोषः । अत्र नल्वाचः सरखतीनदीधर्मसम्बन्धात्तनिगी- 

चोसेक्षा व्यज्ञकाप्रयोगाद्रम्या 1 तया चोपमा च्यज्यत इृयलष्रेणालषटारष्वनिः॥ 

भिर इति ॥ भ्रवःखधाः कर्णोडतानि तव निरः शता एव चिन्वु 

अवन्नान्नि विषये भुतिस्छहा भवणेच्छा न छया न निद्रता । न च सुरसन्देश- 
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बिभि वंहः कतमस्तमोऽपहं मवाद्दां नायकरन्नमीरखम् । 

तमन्यसामान्यधियावमानितं त्वया मषान्तं बहु मन्दुसु्सदे ॥ ६ 

इतीरयित्वा विरतां पुनः स तां भिरादुजम्राहतरां नराधिपः 1 

विरय ̀  विश्रान्तवतीं तपायये घनाचनश्चातकमण्डट्टीमिव ॥ ७ ॥ 

अये ! ममोदासिदमेव जिहया द्येऽपि तस्मिन्ननविप्रयोजने 1 
गरौ गिरः पट्वना्थैखाघवे भितश्वं सारव्च वचो हि वाग्मिता ॥ 

श्रवणादेव तभिदृत्तिरियाद । तथा हि पिपाता पिषसेदय्थ 1 वारिणा वारि" 

पानेनैव शान्तिमुपैति भधिक्रादनल्पा<पि दुग्धात् क्षीरात् मधुनः क्षद्रदरा जातु 

कदापि न शाम्यति तेद्रदत्रापीति टष्टान्तालद्धारः 11 ५ ॥ 

विभर्तीति 1 तमे'ऽपदं मवाटशमीददां नायकरले राजभरष्ठे हार- 
मध्यमणि च + “नायक्रो नेतरि भ्रष्टे हस्मव्यमणाचपि * इति विश्वः कतमो 

वंशः कुलं वेणु । “वशे वेणौ कुले वर्गे ° इति विश्वः 1 विभर्ति १ जरिमर्थमिति 
चेत्. । अन्यसामान्यधिया पूवं सर्वसाधारणवुच्या अवमानितं दष्ट तथाप्यय स्वया 
महान्तं तुक्य माण वंशं वहु मन्तुं बहुं श्ुसुत्महे भवोऽपि हि वंशे 
मान्यैः पुदंपधैरिथैरेव प्रकाशते न खरूपत इति भाव । अत्त मध्यमणि. 

रूपायोन्तरपरतीतिव्येनिरेव । अत्र बेणोुक्तायोनित्वे भमाणम् 1 ‹करीन्द्रजीमूत- 
वरादशङ्गमत्यान्धियुततयुद्धकवेणुजानि । सुक्ताफलानि प्राधितानि के तेषां तु 
शक्तयुद्धवमेव भूरि * इति ॥ 

दहतीति ॥ इतीरयित्वा इव्ये व्याहृत्य विरतां तृष्णीमूर्ना तां भ्म स 

नराधिपः नलः तपादयये प्रप्मान्ते विरू्य पिपासया आक्रन्य विश्रान्तवतीं 
विरतां चातकानां मण्डी समूह घनाघनो वघुकास्द इव । ° वप्ुकाष्दे घनान” 

इत्यमरः 1 पुनिरा वचनेन यर्जितेन चातुजप्रादतरामतिरयेनानुगद्ीतबान् । 
आदरात् प्रत्युवाचेदथः 1 ^ किमेत्तिद् = इत्यादिना अमम्प्र्यय ॥ ७ ॥ ) 

अये इति ॥ अये! दमयन्ति ¡ न विद्ते अतिप्रयोजन अधिक 
भ्रयोजनं यस्मिन्. तस्िन् द्वयेऽपि कलनाघनोयुगलेऽपि मम जिहया उदापसितं 
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वृथा कथेयं मयि वणैपद्धतिः कयालुपूष्यौ समकेति फेति च । 

शमे समक्षम्यवदारमावयोः पदे विधातुं खदु युष्मदस्मदी 1 ९॥ 

यदि सखभावान्मम नोज्ज्वरं कुं ततस्तदुद्धावनसौविती कुतः । 

अथावदार्तं तदो विडम्बना यथा तथा परेघ्यतयोपसेटुषः ॥१०।1 

इति प्र॑तीयैव मयावधीरिते तवापि निवैन्धरसो न शोभते । 

हरिसपतीनां प्तिवाचिकं भवि श्रमो गिरां ते चस्ते दि संप्रति ॥ 

माप्यस्थ्येन स्थित, नपुंसके भावे कः 1 तया दहि पष्टवनं 
न म स समा ह मनं जिं कायम गृथाशब्द्- 

प्रखपनमिति यावत् । तश्वायेलाघवघ दक्तव्या्थसष्रोचनश्च भिरः'वाचः गराविव 

विषप्रायाुभाविययैः । मितमतपाक्षरं सारं महा्ैष वचो वावयं वाग्मिता 

चक्तृतव अन्यथा वाचारता स्यादिति भावः । वाचो ग्मिनिः सामन्येन विशेष 

समथेनकूपेऽयीन्तरन्यासः ॥ ८ ॥ ५ 

" कुलनामकयनं पृयेतयुक्त, तत्र नामकयनस्य वैय्येमा--चृयेति ॥ 

का वर्णपद्धतिरक्षरपद्िः 1 कयादुपूल्यौलक्रमेण मभि समकेति । संक्षात्ेन 

-सङ्केतितेतीयं कथा शरश्रोक्तिख शया । किसुतोप्तरमिति भाव. । नामरूपापरिन्ाने 

कथमावयेोर्मिथः सवादस्ततताद् आवयोसव मम चेद्ध" । स्यद्िकरोधे यत्पर 

सादिति बचनादस्मदः शेषता 1 अकोः समीपे चमकष सम्मुखेन । समीपर्थि 

इन्ययीभपि शरल््रगृतित्वात् समासान्तः, 1 व्यवहारं मिथ.सकथां िधादु 

युष्मचास्म्, युष्मदस्मदी पदे त्वमदहमियतौ शब्दावि्यथेः । धमे समथ ख ॥ 

अकथने च कारणमाह --यदीति ॥ मम कुक खभावादुजञज्वल अ" 

कलष्टं न यदि, ततस्तदिं तस्य कुलस्ोद्धावनं भरकटन इत शरीविती भौचिय 

नोवितमिद्य्थः \ धरधर्भिणोरेभेदोपचाराव् आओचिती न्याद्यातन्या । अयावदात- 

-ुज्ज्वल तथापि यथा तया कथथिदपि प्रष्यतया किङ्करतया उपसेदुपः प्राप्त्य 

\ अम तत् कुःलोद्धावन विडम्बना परिदटासः । अदो1१॥ 

इतीति ॥ इतीरयं प्रतीर्य कलनामकयन रथेति निधिलैव मया- 

ऽवधीसति उपेक्षिते सति तवापि नि्न्धरसो निवन्येच्छा न शोमते । क्नु 
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तथापि नि्व्रति ! तेऽथवा खदाभिदादरन्पे मितया न फं भिरा 

दिमांदुवंडस्य करीरमेव मां निस्य किं नासि टे भरदिग्रदा 1 

सदहाजनाचारपरम्परेशषी स्ना नामादद्ते न साधवः । 
भतोऽभिधातु न तदुस्सष्े पुनजेनः करिखाचारमुचं 'विगायति ॥ 

अदोऽयमारप्य श्िखीव शारदौ वभूव तुरुणीमदितापकारकः। 
अथास्य रागस्य द्धा पद् पदे चांसि सीव विद्भैजाददे ॥१४ 

सम्प्रति दरित्मतीनामिन्द्रादीना प्रतिवाचिक प्रतिसन्देदं भद्यु्तरं प्रतीलरथः । 

ते तव गिरां श्रमः प्रयन्नः वाम्भ्यापारे घटते युज्यते दि ॥ ११ ॥ 
तथापीति ॥ तथापि वैयर््येऽपि निवेभ्रति! निबेन्धकारिभि { वभरतिः 

शमनन्तादुगितथेतति डीबन्तात् सम्बुद्धिः । इदां त तव स्प्हां वाञ्छा मित्या 

गिरा नायसन्ये नालुवतें किम् १ अनुरोत्खग्येदेत्यथः 1 कृलस्रूपमात्रं कथयामी- 

स्यथः । रृपेरटि तद् । मां दिमा्वंशस् करीर सोमकुलाङ्रमेव निशम्य प्ले 
गृह्वातीति फलेधरदिः सफलः प्रहः अप्रहो यस्याः सा सफटाभिनिवेशा नासि 
किम्? ताता न दुष्यति किमिलर्थेः  फकेमदिरात्मम्भरिधेति नियातनाद् 

साधुः ॥ १२१ 

कुलमुक्त नाम यु न वाच्यमिदयादइ--मदाजनेति ॥ मद्ाजनाना सतां 
भावारस्य परम्परा सम्प्रदायः ईशो । तामेाह सखाथवः दन्तः खनाम 
नाददते न ग्न्त नाम 1 नामेति प्रिदै।--' नामानुद्व्तनं पुघ्ामात्मनश्च 

गुरोः न्िथाः । दिनमेकं हर्यायुरित्ि निपेधादिति भावः । भते निषेधात्, 
तच् पुनस्वन्नाम तु अभिधातुं नोते -न शक्रोभि । “° शकथूृष ” इत्यादिना 

मुनयः । तथा दि जनो लोक मचारमुचमाचारस्यनं , प्रगायति सिक 
महते खद्ध ॥ १३ ॥ 

अद् दति ॥ अदितानामरीणामपनरकः अपकतौ अन्यद्राहनां ताप- 
-छापकोऽतिर्दिसाङरः+ भयं मदः दारदि मचः व्दारदः, सन्धिवेदायृदध॒ नदत्र- 



नवमः सगः । ८७ 

खधांडवंसा भरणं भवानिति श्रुतेऽपि नवति विरेषसंकयः । - 

कियल्सु मौनं चिता कियस्सु वाड्ग्रहयदो वश्चनचातुरी तव ॥ 

भयापि देयं प्रतिवाचिकं न ते खनाम सत्कणैसुधामङुवैते ) “ 

परेण पुंसा हि ममपि सद्धा ङकाव्रखाचारसदासनासहा ॥ १६ 

भ्योऽण् । शिखी केकीव अदः इदं वचनमारप्य व्याह त्णीं बभूव ! 

द्यथानन्तरमस्य वाक्यस्य सम्बन्धिनि पदे ख्॒तिडन्तक्ये पदे विपये रागस्य 

श्रवगेच्ाया दधातीति दधा धरित्री प्रसक्षर सुषालावित्वादविच्छित्नवृष्णयथः 1 

५ ददातिदधालयोरविभाषा ” इति दघतिरभ्रलये श्छाविति द्वः भजायतष्टाप् । 

अन्यत्र पदे पदे चरणधमे अख चञ्च ुटे रागस्य लीदिलयस्य दधा । राज- 

खस्तु ते चजञ्चूचरणैरोद्दितैः सिता इयमरः 1 विदर्भजा वैदभीं हसीव 

वचास्याददे उववि्यभैः 1 शरदि निःशब्दाः शिखिनः राजरदंसाः शब्दायन्ते 

तद्रदिति मावः ॥ १४॥ 
† 

~ सखुधांण्िति ॥ भवान् खधाशचुवेशामरणभिति भुतेऽपि विंशेषविषये 

ददायसतद्वापि क इति सन्देदो निति अता विषो धक्तन्य दति भावः ॥ 

अथावाच्यत्वाननोच्यते तरदं कियद्वाच्यं तदेव विविच्यतामियाद--कियत्खर्धषु 

मौने कियत बिधयेु वाग्वितता विस्ठता न किविदच्र नियामकमसतीति भावः। 

वु तव व्नचातुरो प्रतारणाचावुय ` महती ) अदा ओचितीवचातुरी 

प्याख्येया ॥ १५ ॥ ४ 

सय यदुक्त नामकयन निषिद्धमिति त भतिवन्दी गृदाति-मयापी- 

त्ति ॥ खनाम मम कणषुधां कणोतमकु्वते अध्रावयते शद्धः । ते बुम्यं 

मयापि प्रतिवाचिकं अतिखन्देशने न देये कुतः दि यस्मान्ममापि परेण पुस्रा 

सषर्धा सम्भाषणं करुखावलना कुल्मद्ननानामाचारस
्य सहासन खदहवादस्तय 

न सहत इस्यसदा अक्षमा पचाद्यच् ॥ कुलद्माखमाचारविष्ेदय्यः ॥ १६ ॥ 
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इदाभिनन्य प्रतिबन्यनुत्तरः प्रियागिरः सस्मितमाह स स्म ताम्। 

चदामि वामाक्षि ! परेषु मा क्षिप ख्रमोददौ माक्षिकमाक्षिपद्चः॥ 

करोपि नेमं फिनं मम श्रमं दिज्लोऽनुगृहासि न कच्चन प्रभुम् । 

त्वमित्थमदहौसि सुरालपासितु रसागृतस्रानपवित्रया गिरा \\१८॥ 

सुरेषु सन्देशयसीदरीं बहुं रसस्रवेण स्तिमितां न भारतीम् 1 

मदधिता दधैकतापितेषु या प्रयातु दावा्दितदाबवृष्टितम् ॥ ९९॥ 

देति ॥ ख नल. प्रियाया गिते वाक्यानि हदा हृद्येन अभिनन्यानु- 

मेय प्रतिवन्याः पू्छोको्तया अनुत्तरः तां प्रिया ससितमाह स्म उक्तवान् । 

ख्ट्स्मदइतिभूने खट् । हे वामाक्षि] चाख्लोचने }! वदामि मक्षिकाभिः कृतं 

माक्षिकम् । “मघुभेदो मधु क्षौद्रं माक्षिकादि" इत्यमरः । तेन हृतमि्य्ै 

संक्षायामि यण्प्रयय. । तदाक्षिपत् निराङवत् तत्सदशमिदयथे. 1 ईदश लोकोत्तरं 

स्वे वचः परेषु परपुख्येु मा क्षिप मा निधेदि सये कुलल्लीणां परपुस्यसम्भा- 

षणमनुचितमङ्गीङृत च खयं तु न परपुख्ष इति भावः \॥ १५} 

करोषीति ॥ हे भैमि] ` मीमजे ! मम दमे श्रमे सुरकारयप्रयासं फलिनं 
फलवन्तं फलवान् फलिनः फली ° इत्यमरः । फखवरहभ्यामिनज्व न्यः । 

न करोपि कथं, कनेकमपि दिशः प्रभुं दिगीश नानुगरहाि त्वमित्यं रसो 

माधुर्यमेवागरृत तन्न श्नानेनादगदिन पवित्रय पूतया गिरा शुरानुपाशिवुमर्हमि 

स्नाताधिकारत्वादृवपूजाया इति भावः ॥ १८ ॥ 1 

स्ुरेप्विति ॥ ईंदसी सोकोत्तरां वहुं प्रभूतां रसक्चवेण रश्प्रवादेन 
स्तिमितां भरितां भारतीं सुरेषु न सन्देशयसि ` सन्देशं न करोपि 1 सन्देश- 

शब्दात् त्करोतीति ण्यन्ताहृटि धिष् । या मारी दुधकेण कन्दपेण तापितियु 
तेषु मयार्पिता सती दावार्दिता दावप्निदग्धाऽरण्ये या इष्टिः तत्तां भ्रयातु ,“ 

खन्तःपसंहरषयात् तत्सदशी भवेदिति निद्रीनालङ्वारः ! “ दवदावौ धनारण्यवही 

इद्यमरः १९ ¶ 
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यथाययेह् स्वदयेक्यानया निमेषमप्येष जनो विकम्बते 1 ̀ 

सपाः श्यरव्यीकरणे दिवौकसां तथा त्थाय त्वरते रतेः पति; ¶1 . 

हयिरस्यावद् धन्ति मस्पथे किमिन्दरनेवाण्यशनि्ै निमेमौ । 

धिगस्तु मां सत्वरकायैमन्थरं सितः परम्रेष्यरुणोऽपि यत्र न ॥ 

इद् निगद श्ितिभवैरि सिते तयाऽभ्यधायि स्वगतं विद्ग्धया । 

अधिखि तं दूतयतां मुष स्मरं मनोदधया लयनेषुणन्यये ॥२२॥ 

यथा यथेति प दे भैमि। एप अयं जनः स्वयमिद्यथैः । यथा यथा 

यावत् यावदिखः \ इह त्वतम तवदपेक्षया त्वदनुसेधेन निमेषमपि 

विलम्बते रते.यतिः कामो सषा दिवौकसां देवानां शरव्यीकरणे सक्ष्ीकरणे 

तथा तथाय त्वरते अतः क्षिप्रमेव प्रतिवाच देदीयरथः ॥ २० ॥ 

यदिति ॥ मत्पये सदागमनमामै इयन्िरस्य यचिरामि्यथः । 

अलन्तसमेगे द्विवीययेऽन्ययम् । चिराय चिरराश्राय “ चिरखायशधिरा्का ' 

इखयन्ययेष्वमरः । भवदधन्ति अवदितानि सन्ति । “वा नुंसकस्य ” इति 

शातुममागमः । इन्दर्राणि (कमै) अशन्विञजो न निर्मेमौ किम् १ ननं, वज्ज 

मयानीसखयै । अन्यथा कथ्मदग्विलम्बनसहत्वमिति भावः । पत्वरकर किप 

करैव्ये मन्थरं मन्द मां धिगस्तु ममेय निन्दा प्रापतेयथः । कुतो यत्र मयि 

पेषं ष्यः कमकरः तस्य यो गुणः क्षिभ्रकारित्वलक्षणः सोऽपि न स्थितः। 

स्वदयप्यु्तरविलम्बनान्ममेयमदक्षता प्रापतेयदहो कटं परप्रप्यभाव इति भावः ॥ 

ददमिति ॥ क्षितिमतैरि भूय इदं निगद्य स्थिते तष्णीभूते सति, 

ह्ष्वयिन्नि विभक्तयर्थेऽन्ययौमावे नपुखकहस्वः \ भुव.स्मर भूलोकमन्म्ं तं 

शुश्पं दूतयतां दये निपिदधमलयतिखन्दरं एन दतं कुर्वताभिद्यथेः 1 यथा 

मरत.---* नोर्ज्वल रूपवन्तं च माधवन्त न चादुरम् । दूतं वापि दिं दती 

शा बुधः कुर्यात्कदाचन ° इति । नयनेघुणव्यये नीततिचावुर्श्चल्यत्वे मनो दध्या 

निद्धल्या एते नीतिया इति जानन्डेवेखयैः \ शत एव विद्ग्यया कुशर्या 
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जलाधिपस्त्वासदिशन्मयि धुवं परेतराजः प्रजिधाय स स्फुटम् } 

मरुत्वतैव प्रदितोऽसि निशितं नियोजितश्वोध्वैमुखेन तेजसा ॥२३ 

अथ प्रका निश्रुतस्मिवा सतती सतीडुलस्यामरणं किमप्यसौ । 

पुनस्तदाभाणविध्रमोन्युखं सुखं विदभोधिपसम्भवादधे ॥ २४॥ 

वथापसीदास- इति प्रगरभता ननेति च त्वादृकषि वाग्विगर्हणा ` 

मवयबरज्ना च भवलुत्तरादतः प्रदित्सुः शरसिषाचमस्मि ते ॥२५ 

दमयन्त्या खगतमप्रकराश यया तथा आत्मन्येवाभ्यधायि अभिदिते, ‹ सर्वधरवयं 

भ्रकादां स्याद्धाग्य खगतं मतम्” इति दक्षरपके लक्षणात् । अदो वुद्धि- 

मान्दरमेषां येन कामं दृत्ये नियुक्तवन्त इति भावः ॥ २२ ॥ 

खगतवाक्यमेवाह--जेति ॥ जलाधिषो वरणः लडयोरभेदाव् जडा- 
प्रणश्च मयि विपये मां श्रतीस्यथः । त्वामदिशदतिख्टवान् वम् १ स प्रसिद्धः 
परेतराजो यमः प्रेतमुख्यश्च त्वां प्रजिधाय प्रहितवान् स्फुटभसन्दिग्धं महते 
देवाः तद्वता मद््वता दन्रेण वातुखेन च । “मख्तौ पवनामरौ ` इत्यमरः । 

प्रदितोऽधि निितमूर्ययुखन तेजसा अभिना स्थूलदशा च नियोजितः प्रेपितो- 
इसि 1 ते चप्रेपितवन्तः स्व प्रेषितः सत्यमेवैतत्. निष्पलोऽयमारम्म इति 
सखगतमुवाचेयथैः ॥ २३ ॥ 

अयेति ॥ अथ खगते्तयनन्तरं सतीकुलस्य पतिव्रतावगेख किमप्य- 
निर्वोच्यमभिरणमलङ्कारभूता असौ विदभाधिपसम्भवा वदभ निभृतस्मिता 
गम्भीरस्मिता सती श्रकाश यथा तथा पुनस्तेन सहामापणमेव विश्रमे विनोदः 

तप्रोन्छुखमुरषुक सुखमासखमादधे भावमदि द्यैः ५ २४ ॥ 

थेति ॥ भवति पूजये त्वादि विषये वृथा परीदाघ इति वाक् उप- 
स्ख घञ्यतुप्ये बहुलमिति परेदीर्घः 1 प्रगल्भता प्रागल्भ्यं दोषावेदयर्थः 1 
कछायेकारणयेोरमभदपच्रारः । ननेति च॒ वागमलन्तनिपेधोक्िथ, जभीक्ण्ये 
द्वि्मौषः । विगर्हणा गर्छ" ' खादिव्यथैः । अचुत्तरात् उत्तराप्रदानात् भवह 
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कथं तु तेषां पयापि वागसावसानि मायुष्यकलाञ्छने जने 1 

स्मावभक्तिप्रवणं प्रतीश्वराः कया न वाचा सुदसुद्धिरन्ति चा ॥ 

अदो मदेन्द्रस्य कथं मयोचिती सुराद्गनासङ्गमशोभिता शतः । 

हृदस्य ंसावलिमांसरुश्रियो वछाकयेच प्रवा विडस्वना ॥२७. 

पुरःसुरीणां भण फेव मानवी न यत्न तासतच्र तु सापिःहोभिका। 

अकाच्वतेऽकिच्चननायिकाङ्नके किमारकूटाभरणेन न भरियः॥२८ 

अनाद्रदोषैः भवति । अतो देतोस त्यं प्रतिनाच भर्युत्तरं प क स ममास पतरं म
दः मदद- 

मिच्छुरस्मि । परमार्थतस्तु ्रहयु्रानर्ईमेव दाक्षिण्यात् वदामीति तात्पर्यम् ॥ 

कथमिति ॥ तेषामिन्द्रादीनां कृपयापि (कत्य) मलुष्यल्य भावो 

मानुष्यकम् ! योपधद्र्पोत्तमाहूख् । तदेव काञ्छनं कलट्धो यस्य तसि- 

ननिदोपजनाविषयेऽससिनिद्य्ः । अक्षौ वागस्मान् श्रणीष्वेति वचनं कयमसावि 

सूता अञचितमिदयैः । सूतेः कर्मणि छू । वा अथवा ईश्वराः खामिनः 

सखभावमक्तिप्रवणं जने प्रति कया वाचा सुद् नेोद्विरन्ति मकवार्सल्यात् नीच 

सपि भक्तजन अ्युच्ययापि भाचा बहु कुवन्ति कृपालवः खामिन इलः 1 

तथा च तद्रबनमुपचारत्वेन एष्यते । न ठ करैन्यतयेति भावः ॥२६॥ ` 

अहो इति ॥ घराङ्गनासङ्गमेन शोमत इति तच्छोभि तस्य भावस्तत्ता 

तां विमति तद्धृतो महेन्द्रस्य दंसावल्या मांसला माहवती सन्दतरेति 

यावत् \ िध्मादिष्वाहच् । सा श्रीर्यख तस्य हृद्य सरसो वलाक्येव मया 

निमित्तेन प्रबलया महती विडम्बना परिदासः कथमौचिती न कथशिदिदयथैः + 

अहो सत्ति सुरल्रीजने मानुपोमलसरतो मदेन्दलागृतमप्यवीयोदकपानग्रद्त्ति- 

रपि सम्भाभ्यत एवेति भावः ॥ २७ ॥ 

पुर इति ॥ रीणां छरल्लीणा, जतिरल्लीविषयादित्यादिना दीप् । 

पुरोऽ मानवी मादुवी केव न कापि । तुच्छेदय्थः । इवशब्दो चाक्यालद्ारे 

भण वद् । कितु यत्न रके ता. खर्ियो न खन्ति ठ्न सा मानल्यपि क्षोभत 
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यथा तथा नाम गिरः किरन्तु ते श्रुती पुनम बधिरे तदक्षरे । 

श्रषत्किदयोरी कुरुतामसङ्गतां कथं मनोटृच्तिमपि द्विपायिपे. ॥ २९ 

अदोनिग्ेव नतास्यया तया शरत रुगित्वाभिदिवालिराक्पत् 1 

प्रविश्य यन्मे हृदयं ह्वियाह तद्धिनिथदाकणय मन्मुखाध्वना ॥३० 

इति दोभिक्रा शोभमाना, प्रययस्थात् कात्पुर्खेतीकारः ¦ अकाशने काशना" 

भरणरदिते, अकारान्तोत्तरपदो वहु्रीदिः । नास्ति किश्वनाेव्यकिने निखः 1 

उच्वावच।किथनाऽकुतोभयानीति मयूरम्यसकादिपु निपतनात् तत्पुरुषः । 

नतस्य नायिका भा्यी तस्या अद्गके देदे आरकूटस्य रीतिर्विक्षार आरकूटम् । . 

“रीतिः छ्रियामारक्ूटम्' इत्यमरः । तेनाभरणेन प्रियः शोभा न । कितु, 

सुरक्नीविहारिणो महेन्द्रस्य मानुीकासुकत्व॒र्ण्नाभरणनचुशचेरारकूटाभरण- 

"सदेन मदत् परिदहएास्पदप्मखयहो कष्टमिति भावः । भत्र टषटान्तालइारः ॥ 

यथा तथेति ॥ यथा तथा येन तेन प्रकारेण ते गिरः किरन्तु दधन्तु 

नाम । रितु, मे मम श्रुती श्रोत्रे पुनस्वदक्षरे तासां गिरां वर्णमात्रेऽपि विषये 

चिरे । अधरुतप्रायं तदियर्थः । तथां दि एपत्किशोरी करद्नयुवतिः, । “पच 
"रपत बिन्दौ कुरत्ेऽपि च कीर्तितः इव्यजपालः । द्विपाधिपेऽपि प्रष्ठगजेऽपि 

असङ्गतामयुक्तो मनोडत्तिमभिलापं कथ करतां कयीत् तल्ायमिदं नो मनी- 

यपतामति भावः1 भच्रापि दृष्टान्तालइर- ॥ २९ ॥ 

अद इति ॥ अदः इदं वचो निगयोक्तैव नतास्यया अवनतयुया 

तया दमयन्त्या श्रुतौ श्रोत्रे लगित्वा आसन्ना भूत्वाभिदिता कथिता भालिः 
सखी आपत् आल्पितवती किमित आद \ श्यं दमयन्ती दिया ख्या 

म मम हदयं भ्रविद्य यद्रच भह घ्रूते । मम सुसमैवा्वना दिनिरयद्िनिगेच्छन् 
तद्वचः भाकणय शण ॥ ३० ॥ 
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विभेति. चिन्ताममि कदमीरसी चिराय चित्ताितनैषधेखरा 1 
सृणालतन्तुच्छिदुरा सवीख्ितिरेवादपि नुख्यति चापात् किक । 

समाशयः स्वप्रदश्ाज्ञयापि वा नं बिलद्धथेतरमर्एशयदि । 

छतः पुनस्तत्र समस्तसाक्षिणी निजैव बुद्धिषिुधेने पच्छ्यते ॥ 

अपि स्वमस्भ्रमसूपुपन्नमी परस्य दाराननवैतुमेव माम् । 

स्वयं दुरध्वाणेवनाबिकाः कथं स्षरशन्तु विज्ञाय हृदापि तादक्षीम् ॥ 

विञेतीति ॥ चिराय चिरातप्रयृति चित्तेऽपिंतः स्थापितो नेयधेश्वरो 

नशे ययासाद्ली ईदश परविषया चिन्तामपि कतुं बिभेति कुत इद्त आह् । 

मृणाखसय तन्तुरिव च्छदुरा च्छेदशीक, ^ विदिभिदिच्छिदेः” त्यादिना कम- 

कसीरि कुरच् 1 स्याः पतिबतायाः य। स्थितिः मर्यादा सा लवादत्पादपि 

च।पलाष्ठस्यद्धेतोः चुख्यति कि चुटति खद । वा शराशेखयादिना इयन््रसययः ॥, 

ममेति ॥ थवा ममाशयधित्तदरत्ति खप्रदश्षाया" खम्रावस्थाया. आश्ञयापि 

वा नल विलय दतरं पुर्य यदि अस्त प्राप्तवान् । तरि समस्तस्य साक्षिणी 
निजा खक्ष बुद्धिरेव तश्र विपये कुतः पुनरविवुैः इनद्रादिभिः न धच्छ्यते 
नानुयुज्यते । सर्वेसाक्षिणः खयै कि न जानन्तीदयर्थः ॥ ३२॥ 

अपीति ।॥ अमी इन्द्रादयः देवाः अखम्न खपरव्जितं खमात्मानं, मां 
परस्य दाराननवैवुमतातुमेव अगु पुपन् खापितवन्त । खपिणौ चदि” दुतति- 
खाप्येरिति सम्भ्रसारणम् । अन्यथा सर्वज्ञानां तेषा असिपनेवांशे कथमजान- 

भिदः । तदेवोपपादयति--खयं दुटोऽध्वा दुरष्वः, उपसग॑दध्वने इति 

समासान्तोऽच् । स एवगभवस्तस्य नावा तरन्तीति नाविकाः कणधाराः सन्तः 

# अत्र महामहोपाध्यायः श्रशटन्य---द॒तिख'्योरियनेनाभ्यासमात्नस्य सम्प्र- 

, सारणविधानादभ्यासिनि तदग्रतः कथमेतद्रपशषिद्धिरिति 1 तस्मात्, “सपि. 

खडि” इति सूम्ेणात्र खम््रसारणमित्यवधेयम् । यस्य हि द्त्वा ्रदतेः 

सुलभा तदरुपसिद्धिः । 
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-अनु्रदः केव एष मादृशे मनुप्यजन्मन्यपि यन्मनो जने । ̀ 

स वेद्रिधेयस्तदमी तमेव मे प्रसद्य भिष्ठां वितरीतुमीरताम् ॥ 

अपि द्रटीयः शण भे अरतिश्ुं स पीडयेत् पाणिमिमं न चेन्नरृपः। 

-हुतादानोद्रन्धनवारिवारितां निजायुपस्तत्कसवै खैरिताम् 1 ३५ 

निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया सती नावति यत्र स्ैथा । 

चनाम्बुना राजपथेऽतिपिच्छिले कचिद्रुधरप्यपथेन गम्यते ॥२६॥ 

"नौ दचष्ठन् ” इति उन्ध्र्ययः । कथ तादृशौ मां हृदा विज्ञायापि स््शन्तु 

स्रशेयुः । खयममागेनिवारकाणां तसप्रगरतिरनर्हेति भावः ॥ ३३ ॥ 

अचुप्रह इति ॥ मलुष्येषु जन्म यस्य तसिन्नपि माद्र जन यन्मन- 
धितं वतते एष केवरोऽतधद एष मित॒ सोऽयुप्रदो विधेयः कर्तम्यच्तततरहि 
अमी इन्दादये। देवा. प्रसद्य प्रसत्रा भूत्वा मे महयं त नलमेव भिक्षां वितसीतु 

दातु, “ठतो वा ” इति दीर्ध" । ईशतां श्रा एव भवनु ¡ नलसदवघ्ननेवानु- 

प्राहमोऽय जनो नान्यथा मन्तव्य इति भावः ॥ ३४ ॥ 

सपीति ॥ दे धीर) द्रढीयः टठतरं मम प्रतिश्रते प्रतिन्ञामपि 

णु तामेव प्रतिज्ञामाह । स दपः नलः इमं मदीय पाणि न पीडयत् न 

गृद्ठीयाजेत्तिं निजस्यायुष. स्वेनात्मना वैरिता शात्रवं हुताशमब उद्वन्धनश 

बारिच तै. वारितां निदत्ति करवै करवायि ॥ ३५ ॥ 

ने चात्मनो व्यापादनमदुक्तमियतादह--निपिद्धमिति ॥ यत्रापदि 

यदि सती धम्यौ किया स्वेथा सर्वप्रकारेण नावति न रक्षति । तत्र निषिद्ध 

मप्याचरणीयम् । तथा हि राजपथे राजवीध्यामपि घनाम्बुना साद्धरोदकेन 

मेषजलेनातिपिच्छकले पड्िले सति बुधैः बिदद्धिः अपथेनामागेणापि कचित् 
पदेशे गम्यते । “पो विभाषा » इति समाघान्तः । अपयं नपुखकम् । सर्वया 

र्णा प्राणद्यगेनापि पातिते रक्षणीयमिति भावः १ उष्टान्तालङ्कारः ॥ ३६ ॥ 
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सिया मया वाग्मिषु तेषु शक्यते न जातु सम्यग्विवरीतुुत्तरम् । 

तदत्र मद्धापिवसूत्रपद्धतौ प्रवन्धृतास्तु प्रतिबन्धता न ते ॥ ३७॥ 

निरस्य दूतः स्मे तथा विसक्जितः प्रियोक्तिरप्याह कदुष्णमक्षरम् । 

इनूहयेनेव सुः छूरं विडम्ब्य डिम्भेन पिकः प्रकोपितः ॥३८ 

अहो मनस्ू्वामलु तेऽपि तन्वते स्वमप्यमीभ्यो विुलीति कौतुकं । 

क्त वा निधिसिषेनमेति किथ्च तं स. वा कवाटं घटयन्निरस्यति ॥ 

सदहाखिरुलखीपषु वदेऽबहेख्या मडेन्द्ररागाहुरुमादरं त्ववि । 

स्वमीदशि श्रयसि संसुखऽपि तं परादयुखी चन्द्रमुखि न्यवीवृतः॥ 

-------------------------------- 

सियेति ॥ वाग्मिषु वावदृकेषु तष्विनद्रादिषु विषयेषु छया मया उत्तरे 

सम्यक् यथा मवति तया विवरीतु श्रप्दयितुं जातु कदाचिदपि न दावयते तत् 

तस्मात् कारणान् अत्र मद्धापितानां वचनानामेव सूम्राणां पद्धतौ मि विषये 

ते तव भवन्पृना श्रवन्धकर्ृत्वमस्तु प्रतिबन्वृता प्रतिवन्धकरत्व नामु । उभय 

श्नापि तृजन्तादधन्धस्त स् । अस्सिक्गियिपोत्तरे ममावुकूलो भव, न प्रतिकूट इयथ.॥ 

निरस्यति ॥ स दूतः तथा तेन भ्रकारेण निरस्य न्यक विसर्जितः - 

सन् कुतूहेन देदुना डिम्भेन शि्चना मुहुः करव विडम्न्य अतुकय प्रको. 

पवितः पिकः कोकिल इव प्रिया उक्िः वचनं यस्य स तादृशोऽपि कदुप्ण 

ईषत्पपं, ५ कवं चोष्णे इति केः कद्दिशः । अक्षर वाक्यमाह ॥ ३८ ॥ 

अदो इति ॥ ते इ्दरादयोऽपर त्वामनु त्वासुदधदय मनस्तन्वते कुवन्ति 

अदो आशव त्वमपि अमीभ्येो इन्द्रादिभ्यः विसुखी पराद्सुखीति यत् कौतुकं 

चित्रमिलयः । (कथ क्ष ना लोके निचिनिर्घनमेति क्र वास निधनः कदाचि- 

ईैवयोगादागतमपि त निरिं वा छवारं घटयन् निरस्यति द्र परिधाय निपेधती- 

स्यथ, । इटश्च वथेष्टितमिति दषटान्तालश्चारः ॥ ३९ ॥ 

सदेति ॥ दे चन्दयुखि 1 मेन्दस्य रागद्धिताः । त्यि युष महन्त- 

मादारमखिलश्रीषु विपये भवंदेलया मनादरेण सद षटे त्व्यादरमन्याखनादरं 
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दिनौकसं कामयते न मानवी नवीनमश्रावि तवाननादिदम् 1 

कथं न वा दुभ दोप एष ते दितेन सम्यग्युरुणापि शाम्यते |} 

असुमहादेव. दिनौककसां नरो निरस्य मानुष्यकमेति दिव्यताम् । 

अयोऽधिकारे स्वरितत्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्परशासपि ॥ 

च वदामि त्वामेव भारयवतीं मन्य इत्यथः । वदेः स्वरितेत्वादात्मनेपदं, 

सदोक्तिरलष्कारः ॥ इदि भरेयसि सन्मुखे अभिमुखे सपि त्वं पराद्खुली 

सत, ते पूर्ोकमादर न्यवीृतः निवर्तितवत्यसि । तेभी चदि सिचि स्यम् । 

उरदिलयकारे सन्वद्भाव चाभ्यासेकारः ॥ ४० ॥ 

दिवौकसम्मिति ॥ मानवी मालुपी, दिवौकस देवं न कामयते 

नपिक्षत इति इदं नवीने अश्ुतपू्ं वचस्तवाननादश्नावि शरुतं हन्त एष ते तव 
दुपरहदोषः- सुयदिप्रददोषश्च । “अथाकोदिनवप्रदा" इति वैजयन्ती । दिते 

नातनानुक्लेन च शुष्ण! पित्रादिना, गोप्पतिना च । “गुद्गोप्पतिषित्रायो 

त्यमरः 1 कथं वा सम्यद्न शाम्यते न निवसते । शमेण्यन्तात्कर्मणि लट् ॥ 

गुरात्मवतां शास्वा, “ किं कुर्वन्ति प्रः स्वे केन्दरस्थनि वृदस्पतौ इति 

वचमादपव्यश्चासने प्रहान्तरनिरासे च रुर्बोरेवाधिकारादिति भावः । अवरा 

.भिधायाः प्रकृता्ैनियन्वरणाद््द्तायैप्रतीतिष्वनिरेव न श्टेपः ॥ ४१ ॥ 

अथ मासु देवा न प्रदीष्यन्तीति यदि तदपि नेव्याह--अनु्रहा- 

दित्ति ॥ दिवमोको येषां चैररोको येषामिति बा श्ोदरादिप्ाद् साधुः 1 

तेषां दिवौकसां देवानामनुप्रददिव नरो मालुष्यक मनुम्यभाव निरस्य योपधाटर- 

रूपोततमाद्रूजिति चुनि येति खोप प्रकृलाऽके राजन्यमनुष्ययुवान इति प्रकृति 

मावाद्पयस्य च तद्धितेऽनातीति यलोपाभाव. । दिव्यतामेति तत्परिपरदादेव- 

भूयमपि ते मवितेति भावः । तथा दि रसनः पारदः । देदधत्वम्बुपारद इति 

रसजशम्दाथैषु दिश्वः । स दि सस्कारवलाघ्चेदान्तरसुदर्णीकरणे समथः सिद्धरस 

उच्यते \ ततस्फशामयसामपि तत्स्पशोत् खर्गामूलायचामपीत्यमेः 1 अयो- 

ऽधिके भयः प्रस्तावे खरितत्वमधिकृतत्वं तेषु एरिगणनेत्ति यावत्. । स्रिते- 

~ 
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हरिं परिलयज्य नराभिलापुका न छज्ञसे वा पिदुधिनचुवा -कथम् 1 

उपेकतेध्षोः करमाच्छमीरतादुरं बद सां करभो ! भो इति ॥ 

नायिकार इति वैयाकरणपरिभःवाश्रयणददेवं व्यपदेशः ! स्ृशब्दोपतापयोरिति 

धातेदैवादिकात् क्तः । कुत इष्यते नेष्यत एवेखय्ः 1 रदर्ट्ायस. खर्णीमक 

श्व तवापि तस्या देवलमेव न मालुपल्मिल्ः जत्र द्ान्ताजकषरः स्वा 

हरिमिति ॥ दरिभिन्र देव प्रिखञ्य नरं नरमभियषठका ताच्छील्ये- 

नाभिलपन्ती ^ लथपत ” इत्यादिना उक् । “न ऊक” द्त्यादिना षर 

अ्रतिपेधात् कमभि द्वितीयाया गम्यादिपासत् समास; । अत पव विदुषी हात्र 
विदे" शतुरवघुः उगितथ्चति डीप् 1 ब्रवीतीति ब्ुवा विदुष्या तुवा विदुपिग्रवेति 

कर्मणि षष्समासः । विदुषीमार्मान यापयन्ती पण्डितम्मन्यैः । “घरूप- 

कत्पमेलड्नुवगो्रमतदतेषु थऽनेकाचो ह." इति हस, 1 व्रूजः पचाद्यच् 

एतस्मादेव निपाननाद्भणवच्यादेशयोरमावः 1 दंटशी त्व कथं न लजसे मर्णिं 

विदय काचप्रदणवत् कथं न खन्न करमिल्यधैः । भत एवश्च लामहमेव 

व्याकरिष्यामाखाद---उपेक्षितेनि । उपेक्टितेक्षो. परिह्तेशचुकाण्टात् शमीरता- 

च्मीभक्षणलाटसान् करभादुषटत् उद ॒मैन्िनाथिकान्तवाम्भे। । करमेोद! 

दे करभोषिति सम्बोष्य वदे वन्यानि । माखनादिसूतरेण शानध तद् । नु 

करभ. करभागदिशेप॒तदवदुर यस्या इति ब्वुतपच्येखयये । “करभे मणि 

बन्धादिकनिष्टान्तर उदक” इत्युभयत्ापि विश्व. । अय नम्योधनार्धकाः-- 

शस्य. प्याट् पाड टे ह भे. इलयन्ययेध्वमरः । चादिपाठाभिपषातमङ्ायाम् मोन” 

इति प्रण्ष्यतवान् प्रकृतिसन्धिः । अनन्ययपक्षेऽपि भवच्छब्दतकारस्य खःवादि- 

काये यलपस्यासिद्धतवादवदशषनदतत भो इलव सन्धिः, पिन्ल् कतीसम्बोधने 

लियाम् ^ उगत ” इति दीप्य मवतीति सम्बुद्धि. स्याद् न त॒ भो इनि । 

करमेरबिदयन् ` करभ इवोर यस्यः इति ऊरूततरपदादोपम्य इत्यदयः. । 

करभादुः करमोदः इत पक्षे ठु मनुप्यनातिविवक्षायां व्रद्मवन्धूरियादिवव 

“ऊत इतयद्य्यये नददस्बः । यथाहं वामनः मलुष्यजतिर्वक्षाति्े इति ॥ 
अहो कषटसु्वेशितवत् त्वचरेित दास्यास्पद जातमिति मावः ॥ ४३ ॥ 

1 
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विहाय हा सर्वसुपवैनायकं त्वयादतः किं नरखाधिमधमः। 

मुख विमुच्य सितस्य धार्या वृथैव नासापथधावनश्रमः ॥४४ 

तपोऽनले जहति सूरयस्वनूदिवे फठायान्यजनुभविप्णवे । 

करे पुनः कपैति षिव विह्वला बलादिव त्वा वस्ते न वारि! 1“ 

यदि स्वमुद्रन्धुममना विना नटं भवेभवन्तीं हरिरन्तरिक्षगाम् 1 

दिविस्थितानां प्रथितः पतिस्ततो हरिष्यति न्याय्यसुेश्षते हिकः॥ 

चिद्दायेति ॥ क्लि दा बत 1 त्वया सर्वसुप्वनायकं देवेन्द्रं वदाय 
-- = य स सपन सनं पाय नरे 

मनुष्ये साधिमध्रमः साधुत्वध्रान्तिः \ पृध्वादिपठत् साधोरिमनिच्प्रययः 1 

किं किमर्भं आदत. अथवा नियति. केन ल्यत दत्यारयेनाद --श्वसितस्य 

धारया निश्वासपरम्परया (कतय) सुख सुखदवारं विपुलं विसुच्य द्रेधैव नाघ्ापथेन 

नासारन्त्रेणातिष्धिटेन धावनध्म् -जाटतः खल्विति देषः 1 तद्त्तवापि शटी 

भवितव्यंतेति भावः 1 दृान्तालङ्कारः ॥ ४४५ 

तप इति ॥ किख सूरय- मन्तः अन्यस्मिन्. जयुपि भन्मान्तरे 

भविष्य माविन्ये 1 भूषयमचिष्णुमविता ° ईइयमरः 1 ^ धुव ” इति श्णय्. 

प्रयः । भापायामपीष्यते । मापितपुस्कत्वप्त् इुवद्धाव, 1 दिवे खमथव 

फलाय तनू. शराराणि तपेऽनले जहति द्यजन्ति । अद्भ्यस्तादिद्यदादेश. । 

त्वं पुनः सा प्राणान्तिकतपसाष्या द्योरेव विहला उत्छुका सती वलादलक्राग- 

दिव रे केति दे बालिनि! मूढे! “शिशावक्ञे च बालिशः इत्यमरः । 

न वलते न चलसि नेच्छसीव्य्थः ! अद्ध ते दुदुद्धिरिति भावः ¶ ४५ ॥ 

अथ यदुक्तं नलालमे हुताशनेद्न्धनादिना मरिष्यामीति त्ो्तरमाद--- 

यदीष्यादिना चदुश्येन ॥ दे युग्धे ¡ नर विना नलालाभे खमासमानयुदन्ु 

मनो यस्याः सा उद्वनधुमनाः पाशेन मठैकामा । “तु काममनसोरपि ” इति 

सकारलोपः 1 सेदि स्यत् ततोऽन्तरिसगं भवन्तीं दुर्मरणदोषादन्तरिक्- 

मतां सती त्वामिति क्षय. 1 दिविश्ितानामन्तरिक्षगतानां सखर्ैतानां च प्रथितः 



जवम; समैः । ९९ 

निविश्य य्नटे नोज्दिता सुरे वदस्मिन्महती दयाद्ता । 

विराद्नेनाथनयापि दुमे स्थं त्वयैवाङ्ग ! यदङ्गमप्येते ।। ४५७॥ 

जितं जितं त्ख पारपाणिना विना नकं वारि यदि भरवेद््यसि । 

तदा दख्यान् बदधरप्यसूनसौ पयःपतिक्षसि वक््यतेतराम् ॥ 

वतिः प्रसिद्धः खामी हरिरिन्रो हरिष्यति प्र्हष्यति जन्मान्तरेऽपि त्वन 

स्यक्यतीयथः 1 तथा हि न्यायं न्यय्रप्तं वस्तु क उपेक्षते न कोऽपीलर्था. 

न्तरन्यास. । भस्ाभिकद्रन्यस्य राजगामित्वं न्याध्यं इति भाव. ॥ ४६॥ 

निवेक्यस इति ॥ दे सुग्ये ! नकेनोज्छिता सती अनले निवेदये 

यदि जीवितनै्यादम्िं अेक््यसि चेदिलयर्थः ¦ आधारत्वविवक्षया सप्तमी 1 

नेर्विश इलात्मनेपदम् । तत् तरि अरस्मिन्ननले.अनलाद्ये खरेऽपि तदधिष्टतरि 

देवे च भूतमात्र इति भावः 1 महती दया आदत! कृता खकृतेदययैः । कतः 

यद्यम्मादनेनानलेन विसादधैनया याद्नयापि दुरुभमङ्ं शरीरं अङ्ग अयि! 

स्वयैव खयं आमनेव अर्यते दीयेत तथा स स्फुरतममेव जीवप्रा् श्रदप्यतीति 

भावः । अन्न नखालाभे जीवितजिदाखोरनलप्रदणघुद्धिरूपानथोक्तेर्विषमप्रभेदः । 

विश्यकायस्योसपत्ति्यत्रानथेस्य वा भवेत् । विरूपधटना चासौ विषमालद्रति- 

-छिधेति लक्षणान् ॥ ४५७ ॥ 
५ 

५ जितमिति ॥ दे सुपे ! नल विना वारि प्ेश्यसि यदि मरणाथ- 

मिति दपः । अथेदानीं पादाः पाणौ यस्य तेन पाशपाणिना वर्णेन प्रहरणार्थेभ्यः 

परे निष्ठस्तम्यौ भवतः 1 जितं जितमभीरेण जिते खट } भवि क्तः । निद्य- 

वीप्सयोरिति निया द्विभौव- । “ निदयमार्भाष्ये ` इति काशिका । तदा 

चारिेशकाले असौ पयःपतिवैदोऽपि त्वदा्यान्, त्व्ामकान् । बदिरप्यस्न् 

वहितिनः प्राणान् वक्षसि वक्षयतेतरां वदेः स्वरितेत्वात् लटि तदि तरप्यामु- 

भरस्य. \ सोऽपि त्वा जीवपराहं प्रहीप्यतीखथः । अत एव पूर्व एवालङ्ारः ॥ 



१० ` मैषधकाव्ये 

करिष्यसे यद्यत एव दूषणाटुपायमन्यं विदुषी खश्रयवे । 
प्रियातिथिः सखेन गता गृहन कथं न धर्मराजं चरिताथोयिष्यसि ॥ 

निपेधतरेपो विधिरेष तेऽथवा तवैव युक्ता खलु वाप्य वक्रता । 

विज्ञम्भितं यस्य किल ध्वनेरिदं बिदग्धनारीवदनं तदाकरः ॥५० 

श्रमामि ते भैमि! सरसतीरसभ्रवाहचक्रेयु निपत्य कल्यदः } 

चपामपाछ्ृद्य मनाक् कुरु स्फुटं कृताथेनीयः कतमः सुरोत्तमः ॥ 

करिप्यस इति ॥ अथ विडुपी पण्डिताः विदग्धा त्वं यदि ठु अत 

एव दूपणादेतस्मदेवोदधन्धनादिना खग्रयवे खमरणाय अन्यसुपायमनशन।दिकं 

करिष्यसे तदा प्रियातिथधिरतिथिग्रिया त्व सखेन खत एव गान् धर्मेराजगेह 

गत्ता सती धमैराज वैवखतमतिधिसत्तममिति भावः ! कथं न चरिता्यिष्यसि 

न कृताथ करिष्यसि । कर्तव्यमेवेद कतयुगधर्मत्वात् खयं गल्वार्थिमनोरथ ~ 
पूरणस्येति भावः ॥ ४९॥ 

निषेधेति ॥ हे बिदग्धे ! अथव! तव एषः इन्रादिनिपेधो निरेधेषो 
निपेधाकारो विधिरङ्गीकार एव }! तथा दि वाचि वचने वक्रता वकोक्तिचातुरी 

स्य्गयोकिबाघुरीति यावत् । सा तवैव युक्ता खेघ्ठ १ कतः इद् वक्वाक्यं 

वथनाचाुरयं य्य ध्वनेव्येजकृतेरविज॒म्मितं विजृम्भणं, नपुसके भवि कतः ॥ 

विद्ग्धनारीवदनं सूक्तिवतुरत्रीमुख तदाकरस्तस्य॒धष्वनेषप्पत्िस्थानमिलर्था- 

न्तरन्याघः । ततः स्थूणानिखननन्ययिन विधिमेव द्रदयितुमतमियेधनारिक- , 
मिति निेधेन विधिरेव व्यज्यत इति भावः ॥ ५० ॥ 

एवं सुरखीकारपक्षमेव सिद्धवक्छलय निर्वध्य प्च्छति--भ्रमामीति ॥ 

हे भैमि! ते तवे सरखती वाक् नदीभेदश्च तस्या रसः शक्टारो जक तस्य 
श्रवास्तस्य चक्रेषु पुरभेदाद्यावर्तषु वकोक्िरूपेष्विव्यर्थः । वकेष्विति पटे- 

इप्ययमेवाथः 1 चक्राणि युस्भेदाः स्युरिष्यत्र बक्राणीति पाटस्यापि खामिनाङ्गी- 

कारान् ॥ कति दवियन्दयमूनि चकाणि यस्मिन्. कर्मणि तयथा तथा निप 



= 

नवमः सगैः । १०१ 
२८८ 

मतः किमैरावतुम्भकैतवप्रगरभपीनस्तनदिग्धवस्तय 1 

सृदस्नेत्रानन ष्रथङ् मते मम व्ववृङ्गठकूमीमवगादहितु मः ॥ ५२ 

भ्रसीद् तस्मिन् दमयन्ति ! सन्ततं तदज्गसद्गप्रभवेजेगतुः 1 

पुोमजाछोचनतीक्ष्णकण्टकस्तचं घनामातनुतां स कण्टकैः ॥५३ 

भ्रमामि सुद्याम्यावते च । अत्र वाच्यप्रतःयमानयोरमेदाप्यवसायातिपातनादि- 

क्रियानिवीदः । अख वक्रोक्तयेति तात्पर्यं किन्तु कतमः सुरोत्तमः कृता्ैनीयो 

वरणीय. एतदेव त्रपां मनागपाकृ् शिथिलीक्ृलय स्फु कु व्यक्तं बरूदीरययः । 

नात्र छजितम्य, आहारे व्यवहारे च द्यक्तखनः मुखीभवदिति न्यायादिति 
मावः ॥ ५१॥ 

अथकस्मिनेव नामप्रादमदरागमषटभिः ए्च्छत्ति--मत इत्यादि ॥ 

है भैमि! ठेरावतकरुम्भयोः कैतवेन मिषेगद्यपहवभेदः ॥ प्रभल्मै। कटोरी पीनौ 
न स्तनौ यम्यालद्याः दिशः प्राच्याः धवः पतिरिन्स्तव म॑तः सम्मतः किम् 

किशब्द्. भ्रभ्न । मतिबुद्धीत्यादिना यतमाने क्तः । क्तस्य च वतेमाने दति 

त्योगात्तवेति षष्ठो । युक्तयैतदिव्याह--मम मते भक्ष तदन्न लक्ष्मी 
कविण्यखम्पद् अवगाहित सम्यग्परीतु सदमेनेवात् सदटघाक्षात्. एरथगन्योऽपि 

नेयर्थः । प्रथग्विनेखादिना पक्षे पश्चमी । क्षमो न । अच्नोत्तरवाकयार्थेन पूर्व- 

चाक्यार्थवम्नाद्राकयार्थदेुकं काव्यलिङ्गम् । "देतोवकयार्थदे तवे कान्यलि्ग 
सुदाहतम् ` इति लक्षणात् ? त्स्य पूर्वोष्छापहवेन सदष्टिः # ५२ 1 

पस्सीदेति ॥ हे दमयन्ति ! तस्मै इन्द्राय प्रसीद प्रसन्ना भव किया 
भ्रह्णाचवुर्थी } जगलुः ख दन्दः सन्तत तय निजाद्ग त्वदद्सङ्गप्रभैरत एव 

पुखोमजाया" शच्याः ोचनयोस्नीङ्णक्टकनिंशितवदरादिद्टमावयवविशपैस्तथा 

स्यथाकरस्मपज्ीभावरियर्थः । कण्टकैः पुरैः "वेणौ दमा रोमा शु्रश्री 
च कष्टक” इति उमयत्रापि वैजयन्ती 1 घनां सान्द्रा आतता करोतु शच्याः 

सपनी भवेदयर्थ- 1 अत्र पुल्केषु कण्टकल्वारोपादरूपकाकहारः ॥ ५३ ॥ 
^^ 



१०२ मैपधकाव्ये . 

अबोधि तत्वं दृषटनेऽमुरज्यसे स्वयं खलु श्चत्रियगीत्रजन्मनः । 

विना तमोजस्विनमन्यतः कथं मनोरंयस्ते वते विटासिनि ! ५४ 

त्वयैकपल्या तनुतापशद्धया ततो निव न मनः कथश्वन । 
दिमोपमा तस्य परीक्षणक्षणे सतीयु वृत्तिः इतरो निरूपिता ॥ 

सर धर्मराजः खल धमशीटया त्वयास्ति चित्तात्तिथितामवापितः । 
ममापि साधु प्रतिभाययं छमश्चकास्ति योग्येन हि योग्यसद्कमः॥। 

अवोधीति ॥ दे विलासिनि ! विलसनशीले ! “ दीकपलसकत्थलतम्म 

इति धिनुण्प्र्ययः 1 सत्वं त्वन्मनोरथखक्ूपमबोधि बुद्धं, कर्मणि छड् । तदेवाह 
स्वय त्वमिद्य्थः । दहने जातवेदसि अभ्रिदेवे अतुरज्यसे अमुरक्ताति स । 
रजेदैवादिकात् खरितेतः कर्तरि लट् । ^ अनिदिताम् ” इत्यादिना भलुनाधिक- 
लमेषः। कुतः क्रियगे जन्म यस्यास्तस्यास्ते ओजखिवंशजाया इयः ॥ 

मनोरथः ओजसखिन तमने विनाऽन्यतोऽन्यत्र सार्वविमक्तिकस्ततिः । कथं 
वते प्रवतैते न कथमपीलय्थः । एतेनोमयोरोजखित्वेन समागमानुरूप्या+ 

इदनाचरागित्वं ते युक्तमिति समथेनाद्राकयार्थदेतुकं काग्यलिग्ग व्यक्तमेव ॥५५॥ 

न च दाहद्धितव्यमिव्याद--स्ययेति ॥ एकपल्या सुख्यपतिव्रतया 

समत एव तवया तयुतापश्टया देददादसम्मावनया वा ततोऽ्जेमैन कथशधन 

कथथिदपि न निव न निवर्तयितव्य व्तेण्यन्तादचो यदिति यत्पह्यय 1 

कुतस्तस्यप्नेः परीक्षणक्षणे अभ्निदेवेन परातित्रलपरीक्षावसंरे सतीषु निषे हिभे- 
नोपमा साम्य यस्यास्सा व्रततिः ! शतशः शतकृत्वो निरूपिता निर्षीरिता न त॒ 

शणाक्षरवत् सष्टदियथे. । तस्नात् त्वया न मेतव्ये प्रत्युत धैव साप्वी ववं 

दग्धु विभेतीति भाव. । अचर पू्ववाक्यदैकपन्नीपदाैहेवुकल्वात्पदारथेतुकमेक 
काव्यलिद्रम्, तस्यप्युत्तरवाच््या्देतुकत्वाद्ाकयार्थदेतुकमेदयनयोः स्रः ॥ ५५. 

सदृति॥ भथ वा ख प्रधिद्धो धर्मराजो यमः धर्म॑ शील्यतीति 
धर्मशील धमेचारिणी । शीलिकामिभकषयाचारिभ्यो णः! तया त्वया चित्तातिधिता 
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नवमः सर्गः । ६५३ 

आजातयिच्छेदलतरः स्मरोरसवैरगस्यभासा विरि निभेखत्विपि 1 
धुतावधिं कारमभरयुशद्कित। निभेषवत्तेन नयस्व केठिभिः ॥ ५७ 

दिषरीषगद्री बर्ण किमीहसे पयः सृटुचयैवासवम् । 

विष्टराय सरवन णते स्म किन सा निरापि शीवांदचमनेन हैठ॒न्य ॥ 

जसेनि यस्यक्तदिवा दिवानिशं भियः प्रियेणानणुरामणीयकः । 

सदान तन्न परयःपयोनिधौ कृशोदरि ! क्रीड यथामनोरथम् ॥ 

चित्तगोचरत्वमवापरितोऽरिति खख १ कमितः किमियथ । खदशब्दो जिज्ञा- 

सायाम् 1 “ निपेषवक्रयालश्टारजिक्षासानुनये खड” इयमरः । तथा च्र- 
मिद्याह--ममाप्यय क्रमः मणे प्रवर्ति. साघु यथा तया प्रतिभेति परि- 

छरति । तथा हि योग्येन सह मोग्रस्म समागमः सम्बन्पकस्ि दोभति, 
उभयोधौभिकत्वारिति भावः † भयोन्तरन्यासरोऽलद्कारः ॥ ५६ ॥ 

भजातिति ॥ दे भैमि! अगस्यभासा निमैटल्िपि दिशि दक्षिणया 
दिशीखथैः । तेन धर्मराजेन सह् । शद्धो यूनेति ज्ञापकात्, सदाप्रयोगेऽपि 

सहा तृतीया । अविद्यमान मूत्युश्ित मरणशद्ध¡ यस्याः सा सती अन्तकस्यै- 
वात्मदाक्तल्वादिति भाव" 1 अजातो विच्छेदल्वो विप्रकेयो येषु तैः सरोत्स्मः 
सम्भोगीरेव केलिभिर्विनोदै. धुतोऽवधिरन्तो यस्य॒ तमनन्तक्नाक निमेषवन् 
निभषदुल्यं नमख यापय । वरान्तरख्ीकरे दुरममिदं सौभाग्यमिति भाव. ५ 

शिरसीति ॥ अथवा शिरीपगृष्रौ त पय.पहृखा उलखभावेन ववण 

बारारस्य तेयात्वात् कारणयुणवरेनेदयर्थ. । यदुष वासवमिन््र प्रष्ठ वद्णमीदसे 
ध्भिच्छति वा तद्पि योम्यमेवेति शेपः} तया हि सः गदुखमावा निशापि 
अनेतैव मदुखभवव्वेन हेवुना कारणेन । ““दवेनक्नस्ृतीय। च ” इति दृतीया । 
मर्वास्ती्णान्, सू्ादीन्, वदाय शीता न षने स्म १ शयते एव । 
एटान्तालष्वारः प ५८ ॥ 

असतेवीति ॥ दे इशोद्रि! अनणु मददरामरणायक रमर्णीयन्व यत्य 
सोऽतिरम्भीयो यः पय्पयोनिधि. लक्ता यीः येन तेन ध्रियः प्रियेण र्कम 
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इति स्फुटं तद्वचसस्तयादरात् सुरस्पहारोपविडम्बनादपि । 
कराङ्कसुपरैककपोलकणैया अ्रतज्व तद्धापितमश्रुतच्च तत् ॥ ६० ॥ 
चिद्नभ्यायमवास्ुखी खे ततः स्म सा वासयते द्मस्वसः । 
कृतायतन्धासविमोक्षणाथ तं क्षणद्रमापे करुणं विचक्षणा ॥ ६१ 

पतिना दिवा च निश्चा च दिवानिज्ञं अदोरात्रयोरियर्थः । दवन्धैकवद्धावे अलयन्त. 

सयोगे द्वितीया । अभवि सेवितः तच्र पयःपयोनिधोा क्षीराग्धा अमुना वर्णेन 

स॒ह यभामनेोरथ यथेच्छ ऋड रकमीनारयभवदिति भावः ॥ ५९ ॥ 
दूतीति ॥ इतीत्थ स्फुटं स्फुटा तसूर्वोक्त तद्धापित नलवाक्यं 

तद्वसो नक्वचसः आदरात् सम्बन्धमामःन्ये षष्ठौ । तद्रचनस्यानुरागाचेदय्थः 

सरेषविन्द्रादिषु स्परहाया अभिखापद्यरोप एव विडम्बन परिहासः तस्मादपि 

कारणात् करङ्के करोत्सनने सुप्तं विधान्तमेकं कपालकर्णं दरन््रद श्चृतस्य प्रलेक- 

मभिसम्बन्धादेककपोल एककणेश्च यखास्तयेत्यथेः 1 तया दमयन्त्या श्ुतमश्तथ 
सुरस्हारोपरोषात् करतकेनैकं कर्ण पिधाय नखादरदिकेन श्चुत न वु द्वाभ्या. 

भिलय्थः। एकक्ष्पोरुरोधस्तु चिन्तावद्चादिति मन्तव्यम् । अत्रादरविडम्बमयोः 

शरुता्ुताभ्यां ेतदेवमद्धाबेन यथासद्ग पसम्बन्धात् यथासद्वधालड्ारः ॥ ६० ॥ 
चिदिति ॥ ततो नल्वाक्रयानन्तरं सा दमखसा दमयन्ती अवाद्- 

सुखी चिन्ताभरात् नम्रमुखी सतती सखे वाचि चिराच्िरमनध्यायं मौनं, 

अध्यायन्यायेव्यादिना चजन्तो निपातः । “ गतिबुद्धि ” इत्यादिना अणिकतुः 
कर्मत्वम् । वासयते स्म वािततवती, रटि “लट् स्मे» इति भूते खद् 3 “न 

पादम् शत्यादिना वसेयन्तात्तस्य परस पद्प्रतिपेधात् भिचशवदात्मनेपदम्। वन्तु 
विचष्ट इति विचक्षणा वक्रौ सा अनुदात्तेतश्च टलददेरिति युच्परलये टाप् । 

अखनये्व प्रतिषेधो वक्तव्य इति स्यामदेशाभावः । कृततमायततशवाचस्य 

विमोक्षण विमोचनं यया स्रा सती दीर्घं निश्वस्यल्यः । मोशयतेशीरादिकात् 

व्यद + त्त नस क्षणात् क्षणं विलम्ब्येख्थः \ कषण दीनं यय! तथा यमाये 

एते मौनश्रामावादूमुखत्वादयधिन्तानुभावा जेयाः । ध्यान चिन्ता दिदनाघिः 

शल्यत्ताश्वाखतापङृदिति रक्षणात् ॥ ६१ ॥ 



नवमः सर्गैः । १०५ 

विभिन्दता दुष्छृपिर्नी मम श्रुतिं दिगिन्द्रदुबचिकसूषिसथ्वयैः । 
श्रयातजीकाभिव मां मरति स्फुदं छृतं त्वेयाप्यन्तकदूतततोचिवम् 11 

रवदास्यनियन्मदृीकटुयैश्नोमसीमयस्वाद्धिपिषूपमागिव । 

श्रुतिं ममानिद्य भवदुरश्चरं छखजयद्ः कीटबदुकटा रुजः ॥६३॥ 

तमछिरूवेऽथ विदर्मजेरिता भ्रगाटभमौनव्रतयैकयए सखी । 

च्रषां समाराधयकीयमन्यया भवन्वमाह्* स्म रसन्गया मया ॥६४ 

विभिन्दतेति ॥ इणतिनी पापि पापोक्ति्ाहित्वादिति भावः । 
मम श्रुति श्रोत्र दिनिन्द्राणमिन्दरादीनां दुवंचिकानि दुटषन्देशा एव सूचय- 

स्वासा सश्वथैः समृद्ेधिभिन्देता विदारय! परयुरपश्रसक्त्वादिति भावः ! 

त्वयापि प्रयातो जीवो जीवित यस्यास्तां प्रतामिव मां प्रति स्फुट व्यक्त य॒था 
तया अन्तकदूतताया यमदूतखम्योचित (कम) कृतम् 1 परित्रतानां परपुरूप- 
चातौपि यमयातनाया नातिरिच्यत इति मावः ॥ ६२॥ 

स्वदिति ॥ त्वदाखाननिर्यन् निरोच्छत् समाछकपरोपित्तवान्मिथ्वाभूतं 

दुर्यशो दु*खमज्या तदेव मसी तन्मयत्वाष्धिपिरूपभाक् छिप्यक्षरतां प्राप्तमिव 

स्थितमदः इद भवतो दुरक्षरमतः किमित्यादि दुवौकेय कीटवदृशादिजम्तुवत् 
मम श्चुति भ्रो्नमविरेय उत्कटा महत्तरां सज. व्यथा. सजति जनयति 1 
रूपकोतपेक्षासद्धर्भययुपमा 1 ६३ ॥ 

तपिति ॥ अथानन्तरं बिदर्मजरित्ा दभयन्तीनेता लि सखी त 

नलमूते किमियत्त आदे । सौम्य! इयं सखी नभो धरगाद टद नवत लखा 
स्यः एकया रध्वया जिद्वया दा समाराधयति भजतते । देवतताराधने मौने 

*# अन्त रस्या मयेति पाठः खारपिक प्रतिभाति । 
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तमिषुं संवरणसरजा चं श्व्यवरः सम्भविता परेद्यवि । 

ममाञुभिरगन्तुमनाः पुरःसरैस्तदन्तरायः पुनरेष वासरः ॥ ६५ ॥ 

तद्य विश्रम्य द्याट्ुरेधि मे दिनं निनीपामि भवद्विलोकरिनी 1 

नसः किङाखूयायि विङिख्य पक्षिणा तवैव रूपेण समः स मसियः ॥ 

युक्तमिति भावः । मया मदरूपया अन्यया रसक्तया जिया कामामिक्तया च 

भवन्तमहं स । अनन्तरवाच्यं लनया खयं वक्तुमराक्ता मन्मुसेन बक्तीसयभ.॥ 

स्वयमेव दमयन्ती भूत्वाद--तमित्यादि ॥ मम सवरणलखजा तं नरप 
नल भनितुमर्यायितुमयतेरभौवादिकात॒सुन् । परेयवि परेऽहनि “सयः प्त” 
इत्यादिना निपातनात् साधु । खयेवरः सम्भ्रिता सम्भविष्यति ' किंतु 

पुरः सरन्तीति पुरःसराः पुरोगमैः पुरोऽप्रतोऽ्मरेषु सतैरिति टग्रययः \ 

ममाञभिः प्रणैः ह गन्तुं मनो यस्य स गन्तुमनाः पाणानादाय गन्तुकाम 
इयथः । तु काममनसोरपि इति सकारलोपः } एप वासर" पुन. वारश्व॒ 
तस्य खयंवरस्यान्तरायो विघ्रः । दिनमात्रविलम्बोऽपि दु सह इति भावः । 

एतेन कालाक्षमत्वलक्षणमौत्सुक्यसुष्षम् ॥ ६५ ॥ 

ततः किमत आह--तदिति ॥ तत्तस्मात् आँत्सुकयादद्य विश्रम्य मे 

मम दथाछरेधि भव अयास्मदेदे निवासेन मामनुखदागिलर्थ. । अन्तेर्लोीटि सिपि 

हृ्तस्भ्यो देथ , घ्वसोरेद्ावभ्यारोपश्चेयेकारः । तच्निवाखस्य फटमाद-- 

अवन्त विखोकत इति भवद्िलाकिनी सत्ती दिन निनीपामि व्वद्विल्कनेन दिनं 

नेठमिच्छामीदय्थ । मददौनात् कथे ते काल्यापनमिदा्च इपाद-- स मस्पियो 
नलः पक्षिणा दूतर्सेन नर्विटिष्य तवैव स्पेणाद्मरेण समः सदा साख्यायि 

छि १ आख्यातः खद्ध १ ख्यतिः कर्मणि छू । चिणो युमागम. । अत 
स््वदृ्शनात् दिनं नेष्यामि । सद्श्दर्छनादीना काटविनोदनसाधनन्वाद्रियोभिनां 

इति प्रागिवोक्तमनुखन्धेयम् ॥ ६६ ॥ 



~ 4 

नवमः सर्गः । १०७ 

दशोदधैयी ते विधिनास्ति वच्विता सुखेन्दुखक््मीं तव यन्न वीक्षते । 

असावपि शछस्तदिमां नङानने विलोक्य साफल्यसुयैतु जन्मनः 11 

मनैव पाणौकरणेऽन्निसाक्षिकं प्रसङ्गसम्पादितमङ्ग ! सद्धतम् । 

न हा सदाधीततिधूतः स्ह कथं तवायैपुत्रीयमजयैमज्िवम् ॥ ६८ 

दिगीश्रायै न कथश्वन त्वया कदर्थनीयासिमि कृतोऽयम जसः 1 
प्रसयतां नाय निगायमीदकं दधे दकौ बाप्परयास्पदे शरृशम्॥६९ 

अयद विधामे न केवलं मभैव साफल्य किन्तु तवा्पीयाद--टद्ो. 
रिति॥ हे सौम्य! विधिनाष्ष्र ते तव टशेष्धेयी वदितासि विफलता 
वतैते ¦ यत् यस्मात् तव सखेन्दुलक्ष्मी न वीक्षते स्वसुखस्य सखचश्ुषा दष्ट 

मल्क्यत्वादिति भावः } तत्तस्मादसौ ते दग््रम्यपि श्व. परेऽहनि इमा तवन्मुस- 
च्क्ष्मी नलानने विलोकय उभयनिष्टत्वात् समानधरमैदखेति भष, । जन्मनः 

खाफस्यं उतु । अत्र दृते मुरबुघ्या दूतनलमुखलकषम्ोभदे$प्यभेदोक्ते- 
रतिक्षयोक्तिभेदः ॥ ६७ ॥ 

मभ्रैवेतति ॥ क्वि अङ! भो] मम परणौकरणे पाणिग्रहण एव 
^ निषये दस्ति पाणादुपयमने ” इति पाणौ-शम्दस गतित्वात् कुगतिप्रादय इतति 

समास" । अभ्रिसाक्षिकं यथा तथा विवाहाप्निसान्नेधविवेयथ । प्रसत्नात् 

स्वयवरप्रसङ्गान् सम्पादित सङ्ग तञ्ुभयोरानुरूप्यायुक्तम् 1 अयोः श्वद्यरयो . 

पुत्र आथपुत्रो भतौ नलः तदोयमायपुलीय, श्रद्ाच्छ , न जी्ैतीयज्य सङ्गत 
रामसखप्रीवियोरिषे स्थिरसल्यमिष्यथै । अज्य सङ्गतमिति यतप्व्ययान्तो पिपातः ‡ 

आतु खम्पादयितुं सद्ा्थाति. ख॒द्रदषचारिता ता धारथत्तीप्ति घन्. सारूप्य 

दिध. । धृधानो. किप् । तस्य तव स्एहा कथं नास्ति । देति विषादे । 
सर्वथा स््णीया तत्सप्रतिरि्यः ¶ ६८ ॥ 

दिगीश्वरेति ॥ भिद खया दिगीश्वरा्य कथश्चनापि कदुर्यनीया 
न्विन्धनीया नासि अयमनज्नलिः कृतः वरार्थे त्वामिदय्थः । प्रमयता प्रस्नेन 
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चरणे दिगीशानिति का कथा तथा त्वयीति नेक्षे नकभामपीया 1 
सतीत्रतेऽपनैः दृणयाभि जीवितं स्मरस्तु कं वस्तु तदस्तु भस्म यः॥ 

-न्यवेि रतरत्रितये जिनेन यः स धर्मचिन्तामणिरुञिद्चितो यया । * 

कपाछिकोपानभस्मनः कृते तदेव भस्म खकुटे स्ठृतं तया ।॥७१ 

-भूयतां, भवि लाद ! अदय दटशं दिमीशसन्देशरूप न निगाद्य न वाच्यं, 

स्श्दलेण्धैन्, गदमदेदयादिनानुपस्गदिव यतो विधानात् । रिं वहुना--भृश 

बाप्परयास्पदे अशरुवेगाश्रयौ दशौ दधे धारयामि रोदिमीलर्थ. । नैव दुःखाकवुं 
" उचितमिति भावः ॥ ६९ ॥ 

चरणे इति ॥ कि दिगीशान् घ्रे इति का कथा अलयन्तासम्भावित- 
मिथः { तथा हि नलस्य भा कान्तिमपि त्वन्िष्टामित्ि शेषः । त्वयीति खमि 

परपु स्थिते इति हेतोः तथेहया तादगलुरागेण नेक्षे इद त्वयि या नलभा तां _ 
-नलभामिति केचित् योजयन्ति । नन्वेव सुरावधीरणे वच्वद्विरोध इयाश- 

याद सतीव्रतते पातित्रये एवान्नं जीविते तृणयामि तृणीकरोमि जीविता- 

स््दाणां पतित्रतानां न कतधिद्धयमिति भाव. 1 स्मरभयन्वु दूरापास्तमिल्याद 
स्मरस्तु तलप्रसिद्धं कं वस्तस्वु कः पदायौ भवेत् न कोऽपीदथैः । कुतः य. 

स्मरो मस मससीभूतः तैकजीविनां सोऽपि तुच्छः कि करिष्यतीदखयथः 

-चारिनरैकपरायणा- सद्यो न किचिद्रणयन्तीति भावः ॥ ७० ॥ 

न्यवेशीति ॥ दे सौम्य! यो धमख्यः चिन्तामणिर्जिनेन देवेन 
अर्हता रलनत्रितये जनपरिभापया सदषिन्ञानवृतताख्ये रत्नत्रभे न्यवेशे निवेशितः 

सद्ृध्तानदत्तानि धर्म धर्मश्वरा बिडुरिति तेरुक्तत्वात्  विरण्धन्तात् कर्मणि 

छद \ म ध्मेचिन्तामणि यया ल्रिया कपाली हर तत्कोपानलमसनसदरूपख 
फामस्य छते, कृत इति तदर्थ्येऽन्ययम् । उज्जि तस्दयक्तः तया छिया तदेव 

भस स्यङ्ले स्तृत विस्तृते कामाल्यभस्मन्धतया चरिच्स्यागिन्या चनिया 
-स्वकुलमेव भस्मसात् कृत भवेद्यः । अतो नङैकव्रताया समाप्रे महिन्द्रादि- 

-नामम्रहणमपि न कार्यमिति भावः ॥ ७१ 
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निपीय पीयूषरसौरसीरसौ गिरः स्वकन्द्षहुतानाहुतीः । 

छृतान्तदूं न तय! यथोदितं छृतान्तमेव स्लममन्यतादर्यम् ॥ ७२. 

स भिन्नममीपि तदाक्तिकाकुभिः स्वदूतधर्मान्न विरन्तुमेदत 1 

इानैरदसनिश्वतं विनिश्सन् विचित्रवाकिचन्रशिखण्डिनेन्दनः ॥ 

दिमोधवस्त्वां यदि कठ्पशाखिने कदापि याचेत निजाङ्गन(ख्यम् } 

कथं भवेरस्य न जीवितेश्वरी न मोषयाच्ः स दि मीर ! भूरुहः 

ल्लिपथेति ॥ असौ नलः पीयुपरसस्यातरसस्य उरसा निर्मिता, 

आर्मी; भात्मजाः सदृक्षारिखयभेः 1 उरसोऽण् चेदयण््रययः । सोतेपधिकारा- 

दाभिधेयनियम इति काश्चिका । खकन्दपहुताशनस्य निजकामाभिराहुतीष्ट् पनी - 

सिरो शमावाकयानि निपीय खमात्मानं तमा भम्या यथोदितं यथोक्तं तदनति- 

क्रमणेनेदयधः । यथासाद्दय दष्यव्य्याभावः । इृतान्तदूत नामन्यत किन्वदयं 

निदेय यथा तथा* स्तं कृतान्तमेवामन्यन । दतर्मत्वाद्, निदक्षिण्य वक्षयामी- 

लखमन्यतेदयथः ॥ ५७२ ॥ 

खदति ॥ विचिन्नवा्चु चित्रशिगयण्डिनन्दनो वृहस्पतिः । “जव 

सन्िरमो बाचस्पत्िधित्रिखण्डिजः” दल्यमरः । स नजसतस्माः नम्या आय, 

निमित्तेन काकुभि. करणोक्तिभि्भिलममीनि विदीरणहृदयोऽपि खदूतधमौदकयट- 

मूताद्रिरनतु भदत नैच्छव । किन्तु खेच्छाभङ्गातनि शत विनिश्वसन् शनैस्त्वस्या 

अरोमदन्रवात्. ॥ ७३ ॥ । † 

द्वि इति ॥ वशषयमाणविभाधिकदुयणममनत्रयते, दे माद}, भय- 

शल ! "भियः वुक्ठकनौ ” इति कुःरत्यय । ऊत इतय् । अम्बार्थनद्यो 

हस्वः \ दिवोधकः खैतिरिन्दः कदापि निजाद्ननाख्ये कल्पशाखिन त्वां याचेत 

यदि इु्यदिषारदवकमैकत्वम् । तदा कथमस्नदस्य जीवितेश्वरी न भवेः भवे- 

वेयः । कुतः टि यस्मात्स भूरुदः कन्पड्षः न मोधयाच्नः सफलपराथनः 11 

* अदयमित्ति इतान्तविशेवणमिष्यपरे \ 
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शिखी विधाय त्वदवा्चिकामनं ख्यं हतस्वांदाविः स्वमूरतिपु । 

क्रतुं बियत्ते यदि सरवकामिकं कयं स मिश्यास्तु विधिस्तु वैदिकः॥! 

सदा तदाश्षामधितिष्ठतः करं वरं प्रदातुं वचिताद्रकादपि । 
युनेरगस्यादृणुते स्र धमेराड् यदि त्वदाप्नि भण का तदा गतिः॥ 
क्रतोः कृते जाप्रति वेत्ति कः कंति प्रभोरपां वेदमनि कामधेनवः। 
स्वदर्थमेकामपि. याचते स चेत् परचेतसः पाणिगतेव वतसे ॥ ७५ 
मे सन्निधान्री यदि बिन्रसिद्धये पतिव्रता पल्युरनिच्छया शची । 

स एव राजघ्रज्वैशसान् कुतः परस्परस्पद्धिवरः स्वयवरः ॥५८॥ 
शिखीति # शिखी अमिः त्वदवाक्तिकामनां विधाय खमूरतिषु ख. 

विप्रेषु भहवनीयादिपु स्वयमेव हुत स्वांशं खदेवताकं दविर्येन स. सावे 
कामिकं सार्वकरामभ्रयोजनङ, प्रयोजनमिति ठक् । करतुं विधत्ते यदि तदा स ~ 

वैदिको वेदाचगतो विधिरय्टानं कर्थं तु मिभ्यास्ु निष्फल स्यात् । अत्र 

स्वशर्दत्रथेण ` कमादमनेरेव कर्वदेवताहवनीयादिरूपताभ्रतिपादनात् कमणि 

प्रमादानवकाश. सूचितः १ तस्मद्विदप्रामाण्यादनलसादघीति सिद्धमिति भावः ॥ 

सदेति ॥ ख ध्मराञ्यमः सदा स्वेदा तस्य धर्मराजस्याशौ दिशम् । 

दक्षिणामधिपिष्टतोऽधिवमतः । अत एव वलादपि वरमेव कर विं प्रदातु 
वरितात् प्रहृत्तादगस्सयान्सुनेस्त्वदािं त्वत्प्राप्ति इणते यदि तदा का गतिः । 

भण । वाक्यार्थः कमे ॥ ७६ ॥ 
क्रतोरिति ॥ च्छवि कतो कते कत्व्थं अपां प्रभोः वरुणस्य वेदूमनि 

कति कामधेनवो जाग्रति वरन्ते को वेत्ति असद््थाकाः सन्तीख्ैः । स 
वस्णस्त्वदर्थं त्वत्सिश्यर्य तत्रैकामपि गा याचते चेत् । दमयन्तीं देहीति 
प्राये चत् तरदं प्रचेतसो वरुणस्य पाणिग॑तेव वतसे । तद कस्त्वा मोच 

यिध्यतीति भावः ॥ ७७ ॥ र 

नेति ॥ किञ्च पतिव्रता शचौ परतयुरिन्रसयामिच्छया असम्मस्या कारणेन 

विघ्रसिद्धये खयेवरविधातार्थं सन्निधाग्री खनिद्धिता न यदि न स्याच् चेत् 
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निजस्य -वृत्तान्तमजानतां मिथो सुखस्य रोषात् परुपाणि जस्पतः। 

मधं किमच्छनकदण्डताण्डवं युजायुनि क्षोणिञुजां दिदक्षसे॥५९ 

अपाथैयन् या्ञिकपूत्कृतिश्रमं ज्वलेटरुपा चेद्वपुषा तु नानलः । 

ऊं नरः कदुमनभ्रिस्िको विधिं विवादे तव सारसाश्चि कम् ॥ 

पर्तिवसयाः कुर्जं वरस्य वा यमः कमप्याचरितातिर्धिं यदि । 

कथं न गन्ता चिफटीभविष्णुतां सखयेवरः साध्वि सम्द्धिमानपि।। 

दिशखति दिनस्तीति विश्सो दिसकः, पचायच॒। तस्य कमरा, युवादत्वादण्- 

अर्यः ! राजन्रजल राजन्यकस्य वैशसान्मिथो विरोधद्धेतोः परस्परसपर्धिनो- 

ऽन्येन्यपद्वपिणे। वरा वोढारो यस्मिन् ख तथोक्तः स्वर्यवर एव कुतः कुतलर 

जलवरणमिति भाव. । सयव शचीस्निधानादवित्रसिषद्धेरिति शा्ठम् । तथाच 

रधुवशे--“ सान्निष्ययोगात् किल तन्न शच्याः ख्यवरक्षाभकृतामभाव, इति ॥ 

निजस्येनि ॥ मिथो रोषात् पदपषाणि जत्पते। निजस्य सुखस्य वदनस्य 

वृत्तान्तमजानतां सेथान्ध्यात् सखोक्तमप्यविजानतां क्षोणिभयुजां सम्बन्धि 

भच्छतका अप्युधभङगेनापनीतच्छत्रा ये दण्डास्तपां ताण्डवं तदेव शध युद्धं 

दण्डादण्डीलयथ । तथा तेषामपि भन्ने भुजाभ्यां मुजाभ्या प्रवृत्त युद्ध भुजभुजि 

युद्धं च गम्यमानाथेत्वात् च-शब्दाश्रयोगः “तन्न तेनेदमिति सख्प ” इति 

वहुत्ीदाविच करमन्यतीद्रे इतीच्पस्ययः । तिष्टद्ुपाटादन्ययीमावसेज्ञा । दिरक्षस 

द्ष्टमिच्छयि ५ ज्ञाधुस्मरखा सन. ” इस्यात्मनेपदम् ॥ ७९ ॥ 

अपाश्चयन्निति ॥ द सारसाक्षि ! सरोषदाक्षि ! “सारस सरसीरुहम् 

इत्यमर- ! तव विवाहे अनसेऽनिः याज्ञिकस्य एूकतिश्रमे याजकणूक्कतिश्चमं 

समिन्धनप्रयासमपार्ययन् स्यथेयन् खया रोपेैव ज्वलेत् वपुषा खरूपेण तु 

म उवलेचेत् तदा नक अग््यभावादभ्निसाक्षिको न भवर्तीद्यनप्निसाक्षिकल क 

विधिमल्टानं कैमल शक्तः न किथिदिद्यथः ॥ ८० ॥ 

पक्षिवसाया इति॥ कि यमोऽन्तकः पतिं शयीत इति पर्तिवरा बधू-! 
^ सदप्ां वृर” इत्यादिना खच् \ भद्दिपदजन्तस्य सुम् । तस्या बरस्य 
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स्फुटोखख।म्यामलिदसम्पतीव तद्धिरोचनाभ्यां कुचक्रुड्रर।गया । 

निस्य बिन्दू हृदि कल्खाविटौ मणीव नी तरलो बिठेसतुः॥ 

धुत्त पतसुष्पश्िकीडखाद्ुगैः छ्॒चेस्तद।सीत् सरसी र्सख सा । 

रयाय बद्धादर्याश्रषास्या सनानीरोसखरुीटरोचना ॥ ८६ ॥ 

श्रावणिकथ स , स्युनेभस्य' प्रोटपदपद्। मद्रपदाः समाः” इयमरः \ अलम्भ- 

यत् प्रपयदिषयुपमातियोक्ती । तत स्मे. ्राप्््त्वेऽपि तदुषसञजनगलय. 

विवक्षायां गतिबुद्धीयादिना निक. फमैत्व नच्युऽसमिनग्राप्टयसे ठ कर्मत्वं 

नास्येव । यथा मधि सित सितिन्नेव 1 यदाह वामनः--“ रमेगयथला- 

प्षिच्यणौ कः कभैत्वाकमतवे “इति \ लमभेधेति जमागमः ॥ ८४ ॥ 

स्फुटेति ॥ भथ कलनकेनाजनेनाविलो मदन विन्द्. अधुबिन्् 

तद्विलोचनाभ्यामेव स्फुटोत्पलाभ्यामलिद्म्पतीव भृह्नमिथुनमिव कुचकुच्मलयो- 

राशया सीत्येन हृदि वक्षसि निपद्य तरौ च्ल हारमध्यगौ नीट! मणी इव 

द््रनीलरन् इव । ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणीवादीनां प्रतियेधो वक्तव्य हर्युभय- 

चापि अग्ह्यत्वन्यिधात् सवणदीयै ) विलेसतुः विरेजठु. । भत एकदत्मप्येः 

ऽनदिशदेलिरीव्येत्वाभ्यासकोपो ॥ ८५. ॥ 

धुतेवि 1 पतद्भिः ुष्पदिलीयुाशुगेः पुष्पवाणेवििसैरनयत् पतन्तः 

ष्याणि शिलीमुखा अल्यश्च येां कैरचयगेवौयुभिः । धुता कम्पिता । “अकि- 

बाणै शिलीसुखौ आग वायुविज्िखो* इति चामरः । रयागर बद्धाद्रया 

रययुक्तया अश्धार्या निभितेन सनालनीलेोत्पठस्य लीलेव ठया यचेस्ते 

सोचने यस्याः सा भमी तदा शचे रसस्य ङ्गारस्य सम्बन्धिनि अन्यत्र 

छवेमाभ्मस्य सम्बन्धिनि कार्यादिति मावः! धीप्मन्खारयोः छचिरिखमिषानात्, 

रस्य जलस्य सरसी खर आसीत. 1 अचर भेम्याः शदारसरसीत्वेन प्रीषमाम्बु- 

सरसौत्वेन च रूपणादरुपकालङ्वारः 1 तस्य च्ेषोपमाभ्याम्ना्यां मदर. स्य. 
8 
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बिरम्बसे जीवित ! फ द्रव हुतं ज्वरुयदस्ते हृद्यं निकेतनम् । 

जहासि नाद्यापि शपा सुखासिकामपूवेमारुखमदो तवेटशम् ॥९० 

षौ ! मूपापातकिनो मनोरथाः कथं पृथू वामपि विप्रठेभिरे । 
प्रियश्चियः प्रक्षणधाति पातकं स्वमश्रुभिः क्षालयतं शतं समाः ॥ 

प्रियं न मत्युं न छम स्वदीम्सितं तदेव न स्यान्मम यत्त्वमिच्छसि । 

वियोगमेवेच्छ ममः! प्रियेण मे तव प्रसादान्न भवयसावपि ॥ 

चविलम्धस ध्ति ॥ दे जीवित] प्राणवायो | ईर विलम्बसे हतं द्रम 

शीघ्र गच्छ कुतः यतस्ते तव॒ अदे निकेतनं आवास्गरद हदयं उवखाति 

भ्रजवलति । अययपीदानीमपि पा ष्या सुखासिका सुखासनं धात्वर्थनिर्देशे 
युत् व्यः । न जासि । द्यमाने गेदे न वेखम्यमिदयर्भः । तथा तेव 
। अवनम्य इदशमालस्यमपूषं नूतनमदो ॥ ९० ॥ 

ष्द्रावित्ति ॥ हे दृशा! सृषपातिकिनेऽदृतपातसिनि मनोरथा नठ- 
दिव्छारषः धम् मह्यः विप्रलम्भन इत्ययः) ब युवामपि कथं विप्रतेभिरे 

यखयामा्ुः । मादभिकाः किम्र कु्युरिल्यय. । मनोरया या विफला एलर्थः । 
किम प्रियध्रियेा नलँन्दयेस्य प्रक्षणधाति दरशोनधात्तक ग्वं खय पातक 

जन्मान्नरफृतप्मिति भावः । भभ्रुमिः शते ममा वत्सरान् । अलखन्तसेयोग 

द्वितीया । क्षाखयतं गुख्याप गुद्मायवरि्तापनोयनिवयर्यः । अदो मे दरनाभापि 

निरसेनि मावः ॥ ९१॥ 

प्रियमिति ॥ दे मनः| सव \प्वितमाष्युमिटे प्रिय न लभे तद्भे 
दषित मन्यु मरणय न लभे तम्मान् त्व मम यद्िच्छमि तत्र यादिलन्वय. 
स्यतिरढदसीनादिति भव. । अते। मे पिये वियोगमेवेर्छ तव प्रसादादमौ 
दिषोगेः ममम न भवति ननप्ाप्त्यमावे मरणमेव मे दारणमिष्ष- । भयर 
योगाय दियोयय्रा्नाद्िषित्रावह्ारः । "विविधं सदिष्दप्य फलस्दासयद- 

सुदमः" पति सक्षणत् ५९२ 
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न काकुबाक्यैरतिवाममङ्गजं द्विषत्सु याचे पवनन्पु दश्विणम् । 

दिश्यापि मद्धस्म किर्वयं तया भियो यया वैरनिधिर्वधावयिः ९३ 

अमूनि गच्छन्ति युगानि न क्षणः कियत् सदिष्ये न दि गृल्युरस्ति मे + 

समांन कान्तः स्फुटमन्तरुञ््िता न तं मनस्तच्च न कायवायवः। ९४ 

मदुप्रतापन्ययसक्तदीकरः सुखाः! सर चः केन पपे कृपार्णवः । 
उदेति कोटिन मुदे मदु्तसा किमा सद्भल्पकणश्चमेण वः ॥ ९५ 

नेति ॥ द्विपत्यु चन्द्रादिषैरिमध्ये भतिवाममतिवक्रमद्नजं कामं काकु- 
वाक्यैः करणोक्तिभिः न याते न प्रार्थे किन्तु दक्षिण दक्षिणदिग्भवं दाक्षिण्य 
चन्त च पवनं थाच, क्रिमिति मयं पवनो यया दिशा प्रिये नलः सवरते तया 

दिशा तद््ग्भागेनापि मद्धस्म छ्रिरवु क्षिप । प्राधनायां रेद् । नु दक्षिणो- 
ऽपि शतुपक्षयः कथसुपकरिष्यति तव्राद-वैरविधिर्राचरण वधावधिर्मरणान्तः 
मरणान्तानि बैराणीति न्यायादित्यर्थः ॥ ९३ ॥ 

अमूनीति ॥ गच्छन्ति विपरिबतमनान्यमूनि युगानि न क्षणः एको- 
इप्यय क्षणो युगसद्तायतं इत्यथः \ कियत् खदिप्ये मृनधुमेरणख मे नास्ति 
टि ख कान्नस्तु भन्तः भन्तराव्मनि मां नेज्छिता नोच्प्यति श्ुटं त कान्तं 

मनश्च नोज्िता तत् मनश्च कायवायवः प्राा नोज्खितारः । हन्त का गतिरिति 
भावः॥ ९४ ॥ 

मदिति ॥ दे मुराः1 मदुघरतापव्यये मदतित्तामचन्तापशान्ती मक्षा 
स्याष्रताः शकरा यस्य स प्रसिद्धो षो युष्माकं एपाणेवः देन पपै पीतः। 

अगस्सेन प्रषिदधार्णव इवेति भावः । रवहोभेनेवे पत दव्य्राद । सष्ल्यकण- 

श्रमेण भभिष्यानलेशप्रय्िन मत्तोऽप्युत्तमा कोटिः स्ष्यन्तरमिखर्यः । वो “ 
युष्माक सुदै आयु नेदेति किमु शच्यादिषदिति भावः सम्मादनुकम्पनीये 

जने विरीताचरणमनुचितमिति ताव्वरयार्थः ॥ ९५ 1 
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समैव वाहिवमश्रदुर्दनः भसद्च वर्षासु ऋतैः प्रसण्छिते । 

कर्यं नु श्रण्वन्तु सुपुप्य देवता भवत्वरण्ये रुदित न मे गिरः ॥ 

श्यं न ते रैषध ! दक्यथातिधिस्त्वदेकवानस्य जनस्य यादना । 
दे हदे हा न क्रियद्रवेपितः स वेधस्तागोपि खमोऽपि वक्ति यः 

ममापि किं नो दयसे द्याथन ! त्वद्किमप्रे यदि वेत्थ मे मनः । 
निमज्जयन् सन्तमसे पराशयं विधिस्तु वाच्यः क तवागः कथ। (| 

अय मदीयमातैपोष दवा नाकर्णयन्तखत्राद--मेचेति ॥ वा भयवा 
अदि च दि्ा च अदर्दिवमदरदरिघर्थः । मरैबधुदुरदिनैरुवपिरिल्थैः 1 
श्रव बलादपो ऋतौ वपरौ श्यां पर्य् लिया भूषन्न वर्प" द्यमरः । 

यक इति प्रकृतिभाव" । प्रसञिते प्रवर्तिते सति देषताः सुपु सुप्ता रुप्य । 
यचिलपौयादिना सम्प्रसारणम् सुविदुम्येः सुपिपूतिसमा इति वम् । 

भे गिरः कथं तु श््वन्तु सुयुप्तस्य तदयोयादते एव मे निरः कथमरण्येददितम् 1 
केप इति घमासः । ̂  ततपुश्पं कृति बहुलम् ” इति सप्तम्य। अल् । न भवतु ॥ 
विभेयप्रापान्यदेकवचनम् । सम्भावनायां लोय् । निष्फऊ घचनमरण्यशदेत- 
श्रायमिरणधः । वपौयु भयक्तो दरः खाप्रादन्यत्रापि देवतातसामान्यादारोप्य- 
व्यपदेशः । अव्र तत्कालस्य व्ात्वेन देवतानां सरयेन चासम्बन्येश्पि 

सम्बन्धोक्तेरतिशयेच्द्धयं, तथा तद्विरामरण्यक्षदेतासम्भयेन साद्दयक्षेपा- 
तिदनमिदः तेन सद्दीण. ॥ ९६ ॥ 

इयम्रिति ॥ दे नेपध ! ईयं त्वदेकतानस्य त्वत्पर ‹ एकतानोऽनन्य- 
ततिः इत्यमर. । जनस्य खसयेवेरथः 1 यातना तीकेदना ते तद टक्यथातिधिम 
दृग्गोनरो >, देशविश्रकौदिति भक्षः । दिन्ट थ. खगे दतो वक्छि ननाय 
मदातानां निवेदयेत से लगोऽपि वेषसा अगो दपि गुः । कतः हदे हदे 
सर्वषु जलाशयेषवित्य्ः । वीप्सायां द्िषकतिः । कियन्न गेपितो नान्वि्टः ! 
दा बतेदयथेः ॥ ९७ ॥ 

ममरापीति 1 दयाधन। छृपान्यि ¡ मम मनस्त्वदद्धरिममरं त्वरण 
आरण देत्य यदि देति चेद, विदो ठट वा * इत्ते विः स्थत्पेदाः । ममापि 
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कथावदपं तवर सा कृते गतेद्युपैप्यति धोव्रपथं कथं न ते । 

दयाणुना मां समनुप्रहीप्यसे तदापि वाचद्यदि नाय } नाधुना ॥ 

ममाद्रीदं बिद्रीतुमान्तरं तद्धिकल्पद्रुम ! किञ्विदथैये । 
भिदां हृदि द्वारमवाप्य च्चैव मे हतासुभिः प्राणसमः सम्गमः ॥ 

षिन दयसे ममापि किं नायुकम्पसे, “अधीगर्थदयेशां कर्मणि ” इति प्री । 

भथवा परस्याशयं हदये सन्तमसे मदामोदान्धकारे । “विष्वक्सन्तमसम् * 

कयमरः । “ अवखमन्पेभ्यस्तमखः” इति समासान्तोऽच्प्रस्ययः । निमन्नयन्. 

विधिस्तु वाच्य उपालभ्य: तवागतऽपराधस्य कथा छः । विधिना व्यामेटितो 

माभिमां न वेत्य न तु निर्दयत्वादिलर्थः ॥ ९८ ॥ 

कथेति ॥ हे नाथ! तव कृते त्वदर्थं सा दमयन्ती कयैवावरोषो- 
वसानं तं गतेति ते तव भरोश्रपयं कथं नेपिष्यति अयैप्ययेवैदयथः । तदापि 

तच्छ्रवणकलेऽपि दयाणुना एृपलेेन मां समसुप्रदीप्यत्त तावदनुप्रहीष्यष्ये- 
वेत्यथः । प्रदो लिरीर्तीटो दीर्धः । अधुना न यदि नचेत् मासु पश्चादतु- 
ोचनमपि मदालुपरद इति भावः ॥ ५९ ॥ 

ममेति ॥ दे नाध! ममदमान्तरं हृदयं विदरीतु, ^ वृतोका" षति 

दीः । भाद्रि आदरवत् तत्तस्मद्विदारणद्धेतोः दे अर्यिकत्पहम ! फिदद्थये 

याचे किमिति प्राणसमः प्राणतुल्य. त्व हदि मिद भदमव। पिद्धिदादिभ्ये।$१} 
दवारमवाप्य मार्ग खस्ष्वा म मम हतेस्वदप्रप्या विशरैरसुभिः सममेव मागमः 
मानिगेच्छ। गमेदध। पुपादीव्यादिना व्छेरददेश-।न माद्योग श्व्यागममामावः। 

प्राणो ्कमणकाले त्वया जन्मान्तरेऽपि त्वलय्राप्निद्ामाया मे टृदमाप्नापयतव्यम । -4 

५य ये षावि स्मरन् भाव सजन्वयन्ते कलेवरम् १ त तमेति यौन्नेय { छदा 

सद्धावमादितः" इति मयवद्रयनादति भविः ॥ १०० ॥ 
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इवि भ्रियाकाङ्कभिरन्मिपन् सयं दिगीशदूत्येन हृदि खिरीकृतः । 

भृषं सर योगेऽपि वियोगमन्मथः श्षुणं तसुद्धान्तप्रजीजमन् पुनः) 

मदेनद्रूत्यादि खमस्समात्मनस्तवः स विस्मत्य मनोरथयितैः । 

क्रिया भियाया ररत; करम्बिता बिकर्पयन्नितयमरलीकमारपत् ॥ 

अयि! परिये ! कस्य कृते विरुप्यते विटिप्यते हा सुखमश्रभिन्दुभिः। 

पुरस्त्वयाखोकि नमन्नयन्न किं पिर्टल्लोचनलीखया नखः॥ १०३ 

चकास्ति विन्दुच्युवकातिचातुरी धनासुविन्टुुतिकरैतवाचय । 

मसारसाराक्षि ! ससारमातमना तनोपि संसारमसंशयं यतः १०४ 

इतीति ॥ 
मन्मथो विप्रलम्भाः । इतीत्थ प्रियायाः काकुमिः करणोकतिभिः 
उल्मिषन्नुदर्ः सन् त तरय योगे सन्निधाने सलयपि क्षण पुनण्टरान्त उद्धान्त 
चिततमुन्मत्ताचत्तमिनि यावत् ।! अजीजनद्काषीदिदयधः । उन्मतयित्तनिथ्रमः 

पनिधिविप्रयोग सवया विकतेतीति भाव. ॥ १०१ ॥ 

अपोन्मादानुभाव प्रलापः प्रत इत्याद--मदेन्द्रेति ॥ तत उन्मादो- 
दुयानन्तर स नर भव्मनेो मदेन्द्रदस्यदि खम्तं स्वकृत्यं विस्य मनेरयास्यतैः 

सद्त्पविकत्पतैर्टरितैर्दिलासैः करम्बत। मिधिताः प्रियाया. क्रियाः शासे 
विकत्पयत्रालेचमत्नित्ये वक््यमाणश्रकोत्णाठीकमवुद्धपूेकमालपत् ॥ १०२ ॥ 

अथ प्रलापमेवाष्रद्शमिराद--अयौत्यादि ॥ अयि प्रिये} भैमि! 
कस्य कृते क श्रनि विलभ्यते ! वि र्ट् । सुख अध्रविन्दुभिर्िणि्यते 
भुषयते कर्मणि लू 1 देति येदे । पुरोऽग्रे नमन् प्रणमन्. अय मलम््वया 

तिरश्रतः निवह प्ररतो व्येचनस्य कीया दिटनिन साचीकृतदष्ये््यः 4 
जासकि न ट्ट किमि जपरो्ने परोक्वदुपालम्मे न युक्त इवय्थं ॥ १०३ 1 

चकास्तीति ॥ मषारमारादिन्दनीठमणिपरे्टी ताविवाक्षिणी यम्या 
सस्या; घम्बुदधिः 1 द मखारसाराक्षि | धनाघ्रुगन्दुदुतेः सान््राधरषिन्दु्युतेः 
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अपास्तपाथोरुहि छायितं करे करोषि ीठानछिन किमाननम् 1 
तनोषि दारं क्त्यद्शुणःखवेरदोपनिवौमिनभूषणे हृदि ॥ १०५॥ 

देश्ोरमद्गस्यभिदं मिरु करेण तवत् परिमाङयामि ते । 
अथापराधं भवदद्विपङ्कजद्वयीरजेपिः सममात्ममैलिना ॥ १०६ 

मा तदच्छादवूनिखाखतद्यदेः क्छिरीटमाणिक्यमयूखम खनी । 
उपासनामस्य करोतु रोदिणी यजलजाकारणरोषणे ! रुषम् ॥ 

कैतवात्तव विन्देरजुसादखय च्युतमेष च्ुतकं विन्दुच्छुतकं विधित्रवावयगेदः 
ततरात्िचातुरी चकास्ति भाति ततस्चातुयोदेव सस्रारं भव सखसारशन्दश्चत्मना 

खघामर््यैन श्र सारं सारवन्ते च्छुताचखार् तनोषि असंशय सेशयो नासती- 

स्यथ. । अ्थीमतिऽव्यवीभावः \ सया मे संखारसाफल्यामिति भावः\ अब्र 
कैतवशभ्देनाशुविन्दुच्यतेसतादूतगायठबेन बरणीत्मफचिनदुच्युत्कलवारेपादपहवभेदः 
तदुपजीवनेन ससारमिति श्छिषटपदोपात्तभागुक्ताधद्रयामेदाध्यवसाभेन विन्दु- 

च्युतकाटयाकराव्यकरणेस्रे्षणान्. श्टेषमूला सापडवेोव्िक्षा सा चासश्चयभेति 

व्यक्लकमरयोगद्राच्येति ॥ १०४1 
अपास्तेति॥ हे भिये ! किं किनितयपास्तं क्त पाथोहट लीलापयोख्ं येन 

तस्मिन् करे शायितं स्थपितमारापितमाननमेव लीखानलिनं करोषि लीलाकमल- 

परि्ारेण करकपोरकरणे फ कारणमिल्थैः । अदेोपाण्येव निर्वासितानि परि- 
सक्तामि भूषणानि येन तसन् हदि अशरणः खवैरशरुषाराभिरेव दारं कियत्तनोपि 

किमर्थं तेदिपीयथेः ॥ १०५ ॥ 
दश्तोरित्ति ॥ इदं ते टशोरकष्णोर्मिक्यदुच्छमानं अमङ्गल्यममङ्गलकारि 

जलमश् तावत् करेण परिमाजयामि परिमाञ्मि मृजेैरादिका्य् + अथाश्रु 
मा्जनानन्तर अपराधमात्मवश्चनदेपं भवदड्प्रिपडजद्वयीरजेभिः सम त्वचरण- 

कमररेणुभिः सदेति धदोस्यलष्रारः \ आत्मनो मौरिना सुखेन प्रणामेनेखरथः ६ 
परिमाजयाम ॥ १०६॥ 

ममेति ॥ दै अकारणमेव रोपणे कोपने ! “ कुधमण्डाथेभ्यघ ”” इति 
बुच्पयययेः रोणी छेदितवणो, वणोदयुदात्तात्तोपधात्तो न इति दीम् नकार ॥ 



नवमः समैः । १२१ 

सनोपि मानं मयि चेन्मेनागपि स्यि श्रये तद्वहुमानमानतः । 
विनम्य वकः यदि वैसे फियन्नमामि ते चण्डि! सदा पदावधि ॥ 

अरसुल्वभूम्नालुद्ण चा नवा प्रणाममात्रायिगसेऽपि कः श्रमः । 

क याचतां कत्पलतासि मां प्रति क दृष्टिदाने तव वद्धमुष्टिता ॥ 

स्मरेषुबाधां सदसे भदः कथं हृदि द्रदीयःकचरसंवरृते तव । 
लिपरय वैसारिणकेतनस्य वा व्रजन्ति बाणा विञ्ुखोसतिष्णुताम्॥ 

मम किरीट परागिक्यमयुखानां मजरी शैव रोहिणी चन्द्रत्रया सैव तारा अख 
पुर्थित्य तवाच्छाद्प्रिनखदवागृतदुतेशवन्दस्ोपासनां करोतु रोदिण्याश्वनद्र- 
सेवौविद्यादिति भाव" । षष रोष लज यज अभीकष्न्खजेदयर्थः । ^ निलय 

सीप्सयोः” इति निर्य द्मा । नियमभीक्ष्म् । प्रणिपातप्रतीकारः सरम्भो 
दहि महात्मनामिति भावः । रूपकालङ्कारः ॥ १०७ ॥ 

तमनोपीत्ति ॥ दे चण्डि । भक्तिकोपने ! मनागीषदपि मानें मयि रोप- 
मपि तनोपि चेव \ तत्त त्वयि विपये आनतः सन्. बहुमानं श्रये सन्माने 

कर्व प्रतिकोपारकेरिति मावः । अतिकोपं चेति गम्यते 1 कि वरं फियत् 

किथचिद्धिनम्य विनमप्येख्ः । अन्तभौवितो णिज" 1 वर्तसे तदा ते पदावधि 

पादपर्यन्तं नमामि प्ोक्ति एवाभिप्रायः 1 १०८ ॥ ४ 

भ्रसुत्वेति ॥ दे भैमि! प्रमुत्वमूप्रा ्भुत्वपयुकतमे समेणालुगहाण ना 
नकारिन्दु प्रणाममावरल्यफरगमे श्वीकररेऽपि कः श्रमः के भरर इलः! 

अय सोऽपि माभूत्. दसेनमत्रेणापि किं नानुषृद्यसीलयाद ~- केति याचतामर्भिनां 
कल्पलता्ि क व्व कवयः । असीति तवमवाक्यालटएरणये्ुष्मद्थादवदे ऽपीति 
गणग्यादयानाव् । मा भति टष्टेदाने बद्धसुष्टिना छच्यता कर । स्याद्रदसुष्िः 

कृपणे कृपाणादियु चेष्यत ' इति दिश्रः ! दिर्यषटनारूयो बिषमालद्धारः ॥१०९ 

। स्मरेति ॥ दे चैमि! सदुः खी लं स्मेयुवार्थां कामवाणव्यर्यां कथ 
५ ससे \ अथवा दिसरतीकति विसारी ख एद बषठारिणो मलयः “ विसारिणो 
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स्मितस्य संभावय कणा कणान् विधदि डीखाचटमच्व्टं शुबोः ॥ 

अपाङ्करण्यापथिकीश्च देखा भ्रसद्य सन्यदि दक्षं ममोपरि ॥ 

समापय प्रादृपमश्ुविम्रुषां स्मितेन विश्राणय फरौसुदीसुदः । 
ददावितः चेखतु खखनद्रयी विकाद्ठिपद्करुदमस्तु ते युखम् ॥ 

सुधारसोद्रेखनकेटिमक्षरखजा सजान्त्मम कणेकूषयोः । 
दौ मदीये मदिसाश्षि ! कारय स्मितश्चिया पायसपारणानिधिम् ॥ 

मत्ये ” इति खार्थऽणपरययः । तक्केतनसय कामघ्य वाणाः द्रदीयोभ्यां टद- 

तराभ्यां कुवाभ्यां वृते तव हृदि निप विमुखाः कुचग्रतिह्या पराटूमुखाः 1 

अत एवोत्पतिष्णवः उत्पतनशीखाः, अलष्टुभिव्यादिना दष्णच्प्रल्ययः । तत्ता 

अजन्ति चा, अन्यथा कयमुपेक्षस इति भावः ॥ ११० 1 

सितस्येति ॥ स्मितस्य कणन्मन्दहासलेदान् खक्रणा शोष्टप्रन्तेन ॥ ` 
^ प्रान्तावेोष्टस्य खक्णौ ° इत्यमरः। सम्भावय सम्मानय शुवोर्वक्मन्तं ीलया 

चं चलं विधेहि तथा अपा्गरथ्या कटाक्षमार्मः । तते पन्थान गच्छतीति 

पथिकी सशारिणीं ^“ पय ष्कन् » इति प्कनप्र्यये ^“यिद्रौरादिभ्यश्च इति ष्प् । 

दृशं ममोपुपरिष्टात्, षष्तसरथ्र्ययेनेति पष्ठी । हेलयः प्रसद्य वलात् मन्धेदि 
प्रसासेयर्थः 1 ष्वसोरेद्ावभ्यावलोपश्रेलेकारः ॥ १११ ॥ 

समापयति ॥ च्त्विध्ुविघुपां प्रार्य वधत धरृष्टिमिलधैः । समापय 
मा सोदीरिख्थं । ाष्यूखमासेः फलमाद-- स्मितेन मन्दहासेन श्नैखुदीयुदो 

विश्राणय वितर 1 श्रणदान इति चौरादिकाष्ोय् 1 रशविवं खज्ननद्रयी खत्नन- 

पक्षियुगमितो मयि खलु प्रसरतु ते सुखं विकानि पट्ृष्देमस्नु भ्रसन्न भव~ 

विवित्य्ैः ॥ ११२ ॥ । 
खधति ॥ दे मदिरक्ि! मदष्टराक्ि ¦ इपिमदीदयादिना जौणादिकः 

छिरच्य्यय. । अश्षरखजा वणीवल्या वाग्गुम्फेन कणकूपयोरन्तः सुधारसस्ये।- 

द्वेलनकेलिसुन्मननरीख खज \ आवेद्यः \ क्वि मर्दये सी सम्ध्या 



नवमः सगौ; । १य्द 

ममासनार्थे मव मण्डनं नन भ्ये ! मदुत्सङ्कविमूषणं भव । 

भरमाद्धमादाङपमङ्गं । मृष्यतां विना ममोरः कपतर्तवासनम् ॥ 

अधीतपश्वाञ्चुगबाणवच्वने { धिता ` मदन्तयैिरेपि चेदुरः । 

स्मरादयुगेभ्यो हृदयं धिभेतु न प्रविश्य तत्त्वन्मयसपुटे सम ॥ 

परिष्वजसखानवकारावाणता स्मरस्य रश्ने हद्यद्वयेऽस्तु नौ । ̂  
दृटा मम त्वत्कुचयोः कठोसयोरुरस्तदीयं परिचारिकोचिता ११६ 

करणन पायसपारणाविर्धिं पायसमोजनविधिमपि कारय । “परमानन्तु पायम् * 

दखयमरः । “ हृकतोरन्यतरखाम् ” इतिं विकल्पदणि कटः क्त्वम् 1 ११३ ॥ 

भरेति ॥ हे भिये! ममासनार्धे मण्डन मवं ) तेत्रोषविशचेयैः + 

नन। भव्यलुवितमेतदियः । कितु मदुत्सङ्गविमूपग मय अद्धमारेदिष्यर्भः 1 

तदपि नेत्याइ--भ्रमाद्भूमादालपं भ्रमादारप श्रमरदालपमित्य्थः । स्पे \ 

अन्ने} मे] मृष्यतां क्षम्यता कवु ममेते वक्षो विना तवासनं कतरत् 
किमस्ति } प्के द्व मक्त इति वक्तत्यभिति ननेत्यादौ चापले द्विमाव } 
चापल राश्रमानिवृ्ति. सम्प्रमधनोयिद्यमयादिति । भत्र भस्य" कमेणायार- 
शृत्तिकथनात्पर्यायालङ्कारः । (^एकमनेकसििप्ननेख्मेकस्मिन् वा क्रमेण पर्यायः 

इति सर्वखकारलक्षणात् ॥ ११४ ॥ 

िक्तोर स्थलायदस्पनेषु ममापि कामादभयमित्याह--अधीतिति ॥ 
भीता अभ्यस्ता पद्चाञयुगस्य पयेवोवोधानां वना प्रताणाविद्ा मयासा 
तभोत्ता त्याः सम्बुद्धि. 1 प्रायेण मनचििर्नां रजावर्शवद्तया मदुनवश्वन~ 

तान्छीत्यादिः्ये सम्बोध्यते स्हृदयप्राणमामध्यसूचनार्ध हे जैनि! त्व मदन्त 
मेमाभ्यन्त स्थिता अवस्थिता 1 अय विहरपि प्रप्रेपि चन् तक्ति मम 

हृदयं (कद्) खन्मय व्वदान्म>े संपुट एटिक्ायां अविरय स्रद्ययेभ्यः सररते- 
भ्यो न विभेतु\ त्वयः युसश्य मे कतः कामान्नमयमित्यथैः ॥ ११५ ॥ 

परिष््रजसयेति ॥ द भ्रयि! परेष्वजख अलिन । तथा सति लपन 
भिथोषदिते नौ अवयेोहूद्यद्भये स्मरस्यानवक्ासा नीरनपरत्वाननिरचाद्रा बाप 
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=-= 4 द्माष्टवगैरत्वदनङ्गजन्मनस्तवाधरे ३ (3 छमाष्टवगैस्त्वदनङ्गजन्मनस्तवाधरेऽछिख्यत यत्र ठेखया 1 

मर्दीयद्न्तश्चतराजिर खनः स भूजतामजेतु मिम्बपाटलः ॥११५४॥ 

तवाधराय सप्रहयामि यन्मधुलखवैः अ्रवःसाक्षिकमाक्िक। गिरः । 

आभिलकासु स्तनयोस्वनोतु ते ममेन्दुरेखाभ्युद्याद्धुतं नखः ॥ 

यस्य तस्य भावस्तत्ता अस्तु । इत्थमालिक्ननं स्मरशरथवेशानवकाशकारकमिति 

भावः । किच दढा कठोरा ममेयमुरस्तटी कठोरयेस्वत्छुचयोः परिवारिका 

उचिता युक्ता । समानगुणयोः सम्बन्धो युक्त इत्ययः । अत्र समालद्वारः । 

“सा समालद्ुतियेगि बस्ुनोरजुरूपयो- इति लक्षणात् ॥ ११६ ॥ 

शरयुभेति ॥ यन्न यिन् तवाधरे रेखया रेखाभिरिव्यथेः । जातविक- 
वचनम् ¡ त्वदनङ्गजन्मनः त्वदौयमन्मथोदयस्य सम्बन्धी ह्यभाष्टवगैः छ्यम- 

सूचाटवगेौ ञयोतिदशाघचप्रसिद्धः अलि्यत रेखारूपेण किंखितः । रेखारूपसैव 

भबेदकःवारत विन्दुरूपस्य वैपरीत्याचेति भाव + मदीयदन्तक्षतानां राज्या 

रने. विम्बवत्. बिम्बफलवत्. पाटलः सोऽधरः भूर्जतां मूर्जपत्रत्व जतु 

भजन । अजरभौवादिकाषठोट् } भव्राधररेखाणामवरमरेखात्वमधरस्य भूर्जपन्त्वं 

-चोसक्षयते । तेन च कामोदयस्य श्युभोदकेत्व व्यज्यते । जन्मकाल्मरदाधीन- 
भाविश्युमावदकौ रेखाबिन्दुलेख्यश्चक्रविरेपोद्धा्ये प्रहसन्निवेशविशपेोऽषटवः ॥ 

तवेति ॥ किच तवाधराय स्पहयामि । अधरं परातुभिच्छामीदय्थः 1 
स्दरीप्सित इति सम्प्रदानत्वाचतुर्था । कुत इत्ति वेत्--यस्याधरस्य मधुष्वैः 

* अयं शोक. कीशचिजनीवतुव्याख्यानुपलम्भान् परित्यक्तः । परन्तु मदनाय - 

नाय व्याष्यातंस्तकरयते । यतो हि अयि प्रिये कसे्यादिश्छोकस्याख्याने (१०३) 
अय प्रलापमेवष्टादशमिरदि "ति तेनोक्तम् † अस्य छक्यं परिद्यामे 

त्न सद्गच्छेत, नटप्रलापपराणो छाकानामशदशानामसम्भवात् । अत एव 

मदरपुरस्थराजकीय्रन्यामारात् तच्मदद्धिः एस् - कुष्पखामिशाघ्चमहामागे- 

त्रपिते युके शछोकस्यास्य व्याल्यानमुपलभ्यमानसुपपयत्ते 1 
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सुनियैथात्मानमथ प्रवोधवान् अ्रकाक्चयन्तं स्वमसावबुभ्यत 1 

अपि प्रपन्नां परकृतिं विरोक्य तामवाप्र्सस्कारतयाऽस्लजद्िरः ॥ 

अये ! मयात्मा किमनिहतीकृतः किमत्र मन्ता ख तु मां शतक्रतुः । 

पुग खभक्ल्याय नमन् द्वियाविखो विलोकिता न तदिद्भितान्यपि ॥ 

स्वनाम यन्नाम सुधाभ्यधामदं महेन्द्रकायै महदेतदुज्डितम् । 

हनूमदाथैयेशसा मया पुनश्रिपां हसैदतपयः सितीछतः ॥ १२३॥ 

मुनिरिति 7 खधेव भ्रान्त्यनन्तरमसी नले सुनिथेया मुनिरिव प्रवोध- 
चालुत्पन्रतत्वावबे।धः सन्नात्माने खं खलप प्रकाशयन्तं सन्तमदुध्यत नलक्ठपता 

प्रक्ाशितिलयवुद्धेखयय । अथ प्रपन्नां प्राप्ता तां प्रङृतिं स्वभाव विकोक्यापि 
कञात्वापि अवाप्तः उदृदधः संस्कारो निजदूतत्वस्मारकवासना येन तस्य भावस्तत्ता 

तया गिरो दृष्यानुगुणान्येव वाक्यान्यखजदवोचदिवय्थैः । यथा सुनिर्योग- 

ल्वान्मतन्वायवोघोऽयि वासनावशषएत् याह्यभनुसन्यत्ते तथा नलोऽपि प्रकट, 

-तात्मा पुनः संस्कारवशात् दूत्यमेवानुसरन्ववाचेयर्थः ॥ १२१ ॥ 

अथे इति ॥ अये ! इति विपदे । ८ अभे विषादे कये च इति विश्वः । 

मया त्मा खरूप किं किमथैमनिहेतीकृतः ्रकराशित", अत्रात्मग्रकाशने स 
शतक्रतुरिन्द्रस्तु मां किं मन्ता मलते । अथ पुरोऽपे खभक्तया नमन् प्रणमन्. 

हिया जाविलेः केः सन् तेखेन्दरलेन्ञितानि वीछतान्यपि न विलोकिते 

न विलोकायिष्यामि। लरीय् । तन्मुखमवलेकिवुमपि नोत्षटे इ्यभेः ॥ १२२. ॥ 

खेति ॥ ययस्मात् सुधा ब्रथेव खनाम भम्यधात्नाम १ अबोचे ख १ 
तन्मददेवन्महेन््रका्यमुञ्छिते सयक्तम् + अहो हनूमदायैः दूतपयो यदसा 
सितीकृतो धवटीकृतो मया घुनर्द्रिपा इतैद्सेः, ““खनहसोर्वा » इत्यप्भत्ययः ! 

सितीङृतो धचलीकृदः । यसोवद्धाद्स्यापि धवलत्वादिति भावः । विश्िशरीयि तु 
दासस्य धावन्येऽपि शवुदाक्स्य मालिन्यापादकत्वादित्यारायेन मेचकीकृ्तमिति 
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यियास्मनस्तावद् चारू नाचरं परस्तु यद्वेद स तद्वदिष्यति । 

जनावनायोद्यमिनं जनादन चये जगल्जीवपिवं चदन् शिवम् ॥ 

स्फुटयदः किं हृदयं त्रपामरात् यदस्य डयद्धिविवुपै्विवुध्यताम् 1 
विदन्तु ते तत्त्वमिद तु दन्तुर जनानने कः करमपेयिष्यति १२५ 

मम श्रमध्नेतनयानया फली वरीयसाऽछोपि च सेव वेधसा । 

ल वस्तु दैवसरसाद्धिनश्वरं सुरेधरोऽपि प्रतिकुमीश्चरः ॥ १२६॥ 

व्यादयात्तम्. 1 ‹ सितौ धवलमेचकौ ” हयमरः 1 अत्र हनूमद्रूदणं पूर्वकल्पाभि- 

प्रायमन्यया एृतत्रेतावर्तिपुसषयोः पीर्वापयविरोधादिति ॥ १२३ ॥ 

भियेति ॥ अयत्र तावदात्मने। धिया बुदिपूरकमित्ययः । अचावसाघु 
जारे एवं स्थिते परोऽन्यो जनो यदचारु पदिप्यति तेष जनानामबनाय 

रक्षणायेद्मिनसुयेागिन विष्णुमिति शपः । जनानामर्दयतीत्य्दन सदतरम् । 
नन्यादित्नान् रयु त्ययः 1 अथ क्षेमे कन्प्न्ते जगस्ीवां पिवतीति पिवे 

खदतेर ष्दरमिति देष । पा्रदिना शाप्रल्ययः । शिषं शान्तं वदन्, सव. 

मदिवमक्चिवं शिदथ वदिल्य्थः। य पर एव वेद अन्मठेः लोकसावदास्ता 
ममानपरापिवमन्तयौमिसाधिकरमिनि भावः ॥ १२४ ॥ ‰ 

स्फुटतीति ॥ अदो हदयं श्रपमभराषटटनातिभारात् स्फुटति किम् 
स्फुटिष्यांत प् १ “ अशशंसायां भूतवप्र “ दति चक्रारयदारांसायां भविष्यदर्थे 

यतंमानवर्रययः ! यद्यस्मात् स्पुटनादस्य हृदया शछदिर्धियुध्वर्बियुष्यतां 
ज्ञायताम् ॥ अत. स्फुटनमादास्यमिद्यधः ! परन्तु ते वियुषान्तन्वं हूदयध्चदि 
विदन्तु ताप दन्वुरमतिविषमन्तदेवाद जनानने कः कर् भर्यिष्यति म 

कोऽषोखघः । क्थशट्वतप्रद्यायनेऽय जनयस्यायन दुष्करमिति तान्प्यापे ॥ 

ममेति ॥ मम श्रमो दूस्यमरयासः भनया चतनदा म्वस्पमिगूषनयुण्य 
कमी सफलः स्यात् यलीपखा खटक्तरेण वेमा दैवेन सा चतेगादोपि 
नाशिता ख + हया टि ईवस्य खस्माव् स्देन्छते विनशरं ब्व शुरेरः 
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इति खयं मेदमयोभिनिभितं भकादानं शोचति जैपये निजम् १ 
वथा व्ययामद्नतदुदिधी्ैया द्यालुरागाहघु देम्दंसरद् ॥ १२५ 

मलं स ठसक्चरवोधष्वैवीश्रिणं स य पक्षीति भणन्तमभ्ययात् । 
नयादैनासति मा निराशवामषून् विद्तेयमतःपरं पयम् ॥१२८ 

सुरेषु पद्रयन्निजसपराधतामियसप्रयस्यापि तद््ेसिद्धये 1 
स क्ुटसाक्षीभवनोचिते भवाम् सतां हि चतः ुचितात्मसाक्षिका ॥ 

श्ऽपि प्रतितं नेश्वरो न शक्त इत्ययौन्तरन्यासः । हटसी भवितव्ये 

भावः॥ १२६ 1 

इतीति ॥ इतीत्य नैषधे नले मोदमयोर्मिणा अत्तागदिरकितेन निभतं 
निजमात्मीयं स्वय प्रकाशने खखस्पश्रकटिनं अति शोचति ध्ययमानि सति 
दवाुैमदेसराद् खवभैसजदंघः तथा स्ययासग्रख सस्य नलस्ोदिषी्थया ˆ 

उद्रयीमिच्छया, धरतेश्तूवीत् सनन्तात् शियामप्रसये यप् । लघ्व भिप्र- - 
मागादागतः ॥ १२५ ¶ 

` नलमिति }} स राजः तस्य दंप्य पक्षेण निमिततेनोष्य वीक्षत 
इति वीक्षिण तथा एष स घर्वोपकारी पक्षीति भयन्तमेव नरमभ्यघात्् भभि- 

दितवान् दे भद्य ! चिदेय ] एनां दमयन्तीमतिनिराकषत नैराद्मं मा नमं 

प्रापय \ कुतः अतः परमिय परं केदटमसूल् प्रण्धन् वेदात विदशति \ 

जतिष्ट ॥ तेदेततस्राणत्राणकाहिणा त्वया तैवमाशच्छेदः खयं द्यैः ११२८ 

खरेप्विति ॥ दे नल { भवान्. तदस सुरकार्मख सिद्धये इय 
देतावन् प्रयद्याप्यायस्यापि, यख प्रयत्न इति धाते: समसे च्छ ल्यवादेशः १ 

सरेषु विषये निजां सापराषतपमेव पश्यन् उसेक्षमाणः सन् दटसाक्छीसवनख 
कपटखाक्षीमावस्य । अभूततद्धव च्विः 1 उवते न अनपराधिन्यात्मन्यपराभो- 

सेक्षितवमेष कूटसाक्षिलं तत्ते अतचितनिष्यथः 1 तथा दि सतां देत.्चिता 
विततदधिः तमसाकषिका खप्रमागिका हि ) खयं प्रमितेऽथै 1 विगारणयेत्यथः ॥ 
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इतीरिणाणएच्छय नलं विदर्मजामपि प्रयातिन खगेन सान्त्वितः । 

खदुमेभापे भगिनीं दमस्य स प्रणम्य चित्तेन दरित्पतीन्दरपः।| १३० 

ददेऽपि तुभ्य कियतीः कदथैनाः सुरेषु रागप्रसवावकेशिनीः । 

अदम्भदूर्येन +मजन्तु वा द्यां दिशन्तु वा दण्डममी ममागक्ता ॥ 

अयोगजामन्वभवं न वेदनां दिताय मेऽभूदियसुन्मदिषप्णुता । 

उदेति दोपादपि दोषलाचवं कृशत्वमनज्ञानवरादिवैनसः ॥ १३२॥ 

तीति ॥ इतीरणा इत्थंबादिनः! नठं विदर्भजामपि भैमी चाष्च्छ्या- 
मन्य प्रयातिन प्रयाणग्त्तेन खेन सेन सान्त्वितो बोधितः स ठृपधिततन 

दरि्प्तनिनद्रादीन् प्रणम्य मदुराईदचित्त. सन् दमस्य भगिनी दमयन्तं। वभि ॥। 

दद षति॥ हेप्रिये! सरेषु विषये रागग्रसवे अुरागजनने अव~ 
किना. ष्या भमौ इयय. । “वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च * शयमरः । 
क्रियतीरियत्तारदिता इतय्ै. । कदर्थना कुन्छनाः । भश्टीलप्रयोगानिति यावत् । 
युभ्य फेवय प्रियादधरि इति भावः । ददेऽपि ददाम्यपि भतिगर्दितमायरामी- 
स्यथः । भपिरायाम् । * अपिः सम्भावनाप्र्रशष्रगर्धाखमुचय” इति विश्वः + 
क्रि्तव मति अमी देवाः अद्म्भेनाक्पटेन दूत्यन दृतक्मणा 1 "कपटा$न्री 
स्याजदम्भोपधयरणधक्षतवे" इयमरः । दयां था भजन्तु भआगसा भपरायेन 
मम दण्ड दण्डनं वा दिशन्तु त्परमिमां तु न कदर्भयामीति भाद. ॥ १३१॥ 

अयोगजाभिति ॥ स्यसुन्मदिष्युता उन्मचता । “अलम्” 
श्यादिना दृष्ुच्यस्वयः । मे दितायेषपद्धरायामूत् । कुत॒ अयोगनां डवो. 

रेषां ददननां नान्दभवम् । तथा दि अहानवद्चान् जरनयत्द्रदेनघः पापस्य 

कयत द्रानहतपक्षयास्यन्वमिष दोयादुन्माददोपादपि दोषस्य वियोगः दु-सस्व 
सदरपदमःपत्वमुदेात सम्माेयोऽपरि शृदादिदुपद्रोतीति भाव. ॥ १३९ ॥ 

9 
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तवेखयोगस्मरपावर्कोऽपि मेकद्थनायथेतयागमद्याम् । 

भ्रकादामुन्माय यद्द् कारयन्मयात्मनो मामनुकस्पते स्म सः ॥ 

अमी समीदहैकपरास्तवामराः खकिद्करं मामपि कठमीदिे । 

बिचा्य॑कार्यं खज मा विधान्मुधाङृतानुतापस्त्वयि पाप्णविप्रदम् ।॥ 

उदासितेनेव मयेदमुद्यसे भिया न तेभ्यः स्मरतानवान्नवा । 

हितत, यदि स्यान्मदसुव्ययेन ते तद् तद प्रेमणि शुद्धिरन्धये ॥ 

तचेति ॥ दे भिये ! इतीत्थं तव कदर्भनानां मदीयाप्रियोकिरपकुतस- 
नानामलधतया अल्याधिक्येन हेतुना मे मम सम्बन्धी येये य॒स्मरपावकः 

कामान्नि सऽपि दयामगमन् दयारभूदिलयर्थः । यथस्मादद्य स॒ कामान्न 

(पयोजककतौ) उन्माद्य मासुम्मततं कृत्वा मया भ्रयोज्येन भात्मनो मत्स्य 

प्रकाश श्रकाशनं कारयन् त्वामनुकम्यते स्म । तस्मात् कामनरपि दयोत्प्नै- ' 

स्युघ्मेध्ा । कि बहुना उन्मादप्रमादात् उभावप्यावां कतायी खः इति 

तात्पयो्भः ॥ १३३ ॥ 

^ अमी इति ॥ अमी अमरास्तब समीहाया त्वक्कतासुराने एकपरा 

एकाभ्रास्ते च त्वामपेक्षन्ते इत्यथः ॥ त्वच मामपि खकिषटरं निनदासं कतु 

दशे शक्तोषि अपि-शब्दात्तानरपीयथः। इंड ते इतीडागम 1 किन्तु विचार 

विप कायै खज उत्पादय । कुतः अनुतापर. पात्तापः कृतः सन् खयि पासि 

विग्रह पा्णिप्रादङृयं सुधा माविषात् माकार्पत् । अविगरदयकरणासश्यात्तपसे 

मामूदिसर्थः । विपूर्वादुधतिदधडि न माडयोग इतययडमावे ॥ १३४॥ 

एनच ग्यस्थ्येनेवोच्यत न तु पक्षपतिनेच्याट--उदासितेनेति ॥ 
उदासितेनौदासीन्येन माष्यस््यनेवेलव्धः भवि क्तः कर्षरि वा । उदाक्षिनिन 

मष्यस्थनेषर मया इद पू्वो्सुयमे । वदेः कर्मणि लटि यकि, वविखपौल्यादिना ‡ 
सम्प्रमारणम् । तेभ्यः सुरभये भिया वा स्सरतानवात् कामभ्रयुक्तकादर्योदरा न । 

युवादिल्ाद्ण््रखय ) तस्म्िष्रय कुर्विति माद- । अथ विमृरद दुव 



नवमः सरः । १३१ 

इनीरिनपधसूदताय्तेविदभेजन्मा शरशमुटलास सा । ˆ 

ऋतोरधिभ्रीः क्िशिराचुजन्मनः पिकस्वरेदूरविकस्वरैयथा ॥ १३६ 

जै चदावेत्य तमाये निजे घृणां विगानच्च सुमोच भीमजा ] 
जुशारसमाना दि.मनो हुतं तदा सतीधिया देनतदूतथावि सा ॥ 

मनोभुवस्ते भविनां सनः पिता निमजयन्नेनसि तन्न टजसे । 
अमुद्रि सस्पत्रकथा त्वयि सा स्थिता सती मन्मयनिन्द्नी पिया॥ 

त्वद्रणमेकेति निश्रयसतच्राद मदसुव्ययेन मल्रायस्तमप्णिन तै तव देते पथ्य 

परिय यदि स्यान् । तदा मप्राणसम्रणमिति शेप 1 तव प्रेमणि विषये छदि- 

लन्धये अआद्प्यलाभाय भवति । त्वत्छताचुगरगयेपरारम्य श्राणसमरैणमेद 
प्रतयुपक्चर ददि भार. ॥ १३५ ॥ 

इतीति ॥ रतीत्यमीरितैरभिदितैरषधत्य नटस्य स्तैः ध्यत्रिय- 
परेवा सा दिदर्भजन्मा वेदर्भी शिशिरमदु जन्म यस्य तस्य शि्िगनु- 
जन्मन. कषिक्निरानन्तरभातिनः ऋनोर्वरन्ततेरधिद्य श्रीदूरविकेन्दरैरनिध्राव्यः 
विक्रया केकिट्रूजितरिष शशमुष्टलाम जदपं । अत्र सूतरतानासुपमान. 

भूतद्धकि दमरोए्वनादरात्विकनवेनःविधस्यतयोतनाे वमन्तत्य शििरावुजन्म. 
सेन ध्यपदेशः ॥ १३६ ॥ 

मटनिति # तदा नदस्य खरूपगोपनद्सः दवतदूने धावति वर्तेत 
इति दैवतदूलघावि यथा तया दत मनः मतोधियः पतियरतात्वाभिमानेन देना 
जुगप्यमाना फौमन्यमाना भौमजा तद्रा नटम्य ग्व्पएयन्टके त दून नल. 

भेल युद्धा निने आशये गा परषुद्य इनि जयुध्या दिगानमान्मनिन्दां च 
मुमेव ॥ १३७१ 

मनोभ्ुच शति ॥ द मन्मय!{ मनोमुको मनोजन्यम्य दे भविनां 
मदि) सन पिना, तत् पितर मनः एननमि द्व दुरिन्ताप्पे निम्न 



१३२. मैपधकान्ये 

भरसूनमियेव तदङ्गवणैना न सा विशेषात् कतमत्तदियभूत् । 

वदा कद्म्बं निरणि रोमभि्दश्रणा प्ाटृषि दर्पमागतैः॥१३९॥ 

मभरैव संबोध्य नरं ज्यलापि यत् स्वमाह भदुदधमिदं बिग्र्य तत् । 

असाविति भ्रान्तिमसादमखसुः स्वभापितख्ोद्धम॒विभ्रमक्रमः॥ 

जसे स्वेया एव पितृदरोदिणा सत्पुचाणां कया पितृभक्तताल्यातिरसुद्रि सुदरिता 

निवारिता इयेवे सा भमी भियान्तःकरणेन मन्मथनिन्दिनी सती स्थिता । 

तृष्णीं स्थिता सती कथश्चित् किथिदुवाचेवय्थः ॥ १३८ ॥ 

प्रसूनमिति ॥ सा प्रसिद्धा तदद्घवर्भेना भरमीशरीरस्तुतिः प्रसूनं 
सामान्यतः पुष्पमेवाभूत् । किन्तु तल्पसूनं कतमत् किं जातीयामित्ति विशेषात् 

विशेषोकेखात्ाभूत् । ब्छलि सुदश्चुणा प्रापि वर्पो आनन्दव्पवषं सतीद्यथैः । 
हप बिकासमागते. प्राग्ेण्यत्वात् कदम्बङुखमविकाससेति भावः । लोमभिः . 

लोमभ्याजेनेद्. 1 कदम्बं कदम्बङ्सुमभिति निरषणि निरैक्षि प्रदक्षेणवालक्षा- 
सथः । “निर्वणनन्तु निध्यानं दशैनालोकनेक्षणम् › द्त्यमरः ! तदा युरुकितं 
तदङ्गं वालकदम्बकल्पमासीदित्यथैः । एतच्च ^ स्तम्भप्रलयतेमाश्ाः खेदे वैवण्यै- 

वेपथू। अश्वै खथैमियषटौ सालिका परिकीर्तिता ” इ्युक्तसकलसात्विकोप- 
लक्षणमिति द्रष्टव्यम् । तदङ्गस्य कदम्बाभेदे"्तरतिशयोक्तिभेद्. ॥ १३९ ॥ 

मयेति । मया नलमेव सम्बोध्य व्यतापीति यत् तदिदं मद्िलपित 
विग्र्यायेच्यासौ नलः मटुदधं खसम्बोधनलिद्ेन मया ज्ञातमेव खमात्मनमाद--- 

“स्वो ज्ञातावात्मनि खम् › इष्यमरः । अनया ज्ञातम्य मे किं गोपनेनिति मत्वा 

नले)ऽहमिति कयितवानित्यथ" ! अदिति भूते णलन्तभ्रमादिति वामनः । अचर 

ठु वत्तमानसामीप्याद्रा गतिरिति 1 दमखसु- या भ्रान्तिं आन्तिअसौस 
नल खेन भाषितः कथितः खोद्रमविभ्रमाणां खेनमादविलसितानां कमः भये 

प्रिये इत्यादि श्टोकोक्तग्रकारो येन स सन् असात् मसासतीत् अेदीदिलयर्थ. । 

स्यतेठदि विभाषा घ्राेदटूराच्छास इति वा सिचो सक् । उन्मादादात्मग्रकाशन- 
मिति नलवाक्रयदिय।वगमात्त॒ खेन ज्ञात्रा दूत श्रान्ति्निङृत्तेखर्थ. !। १४० ॥ 



नवमः समैः । १३३ 

विदमैराजश्रमवा ततः परं त्रपरसखी वक्तुमखं न सा नठम् । 

पुरस्तमूचेऽभिरुखं यद्व्रपा ममज्न तेनैव महादरदे वियः ॥१४१॥ 

यदापवायौपि न दातुयुत्तरं शदाक सख्याः श्रवसि प्रियाय सा ] 

विद्दस्य सख्येव तमत्रवीत्तद्ा द्वियाघुना मौनधना मवस्मिया ॥ 

पदातिथ्योदिखितस्य ते खयं चित्तन्वती डोचननिररानियम् । 

जगाद् यां शैव सुखान्मम त्वया भसूनवाणोपनिपश्निशषम्यताम् 1 

असंशयं स त्वयि दंस प्व मां श्रो न व्वद्धिरदापसंक्याम् । 

कछ चन्द्र्वशस्य वदेस ! मदधान्चृष्ंसता संभविनी भवादृरे १४४ 

विदेर्भेति॥ सा बिदर्भराज्रमवा दभा ततः परं मलोऽयमिति 
क्रानानन्वर श्रपायाः सखी ठजिता सती नरं यक्तं साक्षाद् छम्भापितरुं मालं 
न शापक । कुन पुरः पूरवमनत्रभा निष्ठपा सती त्त नलमभिमुखवं यथा तथा ऊच 

इति मत् तेमैव देना दिये मदाहदे मदति लाद इत्यथः 1 घटस्य खक्ष. 
मितिषन् रूभगिद्ेदनिर्देश. । ममन मप्रा ॥ १४१ ॥ 

यदेति ॥ सा भेमी, यदा भपवाये भ्यवेधायापि सद्वा: धवति श्रोपरे 
प्रियायोत्तरे दद्रु न शशा तदा खद्येय विदस्य सं गटमयरवीत्, 1 किमिति 

भुना मवन्परिया अमी दिया मानधना यद्धमानानतरु वैराग्य पदेति भाषः ॥ 
पद्वेति ॥ ६५ भवत्पिया लितसितस्य चिघ्रगनन्य ते पदयोरातिपया- 

नगिपिपु साधून् भामूतानिख्े १ पध्यतियिवमतिर्पनेयुर् । सोन 

निकततन्. काण्पपूरान्ितन्वती यो प्रमूनवालोपरनिषद षामरदस्य जगाद् 

स्वरागमार् प्रगति शपः । मद प्रमूनवाणोपनिदन्मम सुग्ात् धया श्वयं 
निरस्य भूयनाम् 1 १४२1 

अम्पदायमिनि पए दे बन्द्रवदास्य वतमावमय ! “बर बणुहिररेष- 
पवदवयोदयमर्मयो " श्वयद्मररेप । ख हम. द्वदररदेयापयथयां श्रमप्रतयमरदै्ा 
म) कषाय विधये न दारादवेद अमद्मयम् + शरन्यया मद्रे स्वपि “सदादिषु" 



१३४ नैषधकान्ये 

जितस्लरयाग्येन विधुः; स्मरः श्रिया कृतप्रतिज्ञौ मम सौ वपे कृतः! 
कवेति छत्व यदि .लितं मया न मोचसद्कुरपधराः किटामणः 

निजांजचनिर्दग्धमदन्नभसभिगयैधा विघुर्वाज्छति छाज्छनोन्यरजाम् । 

खदाश्यतां यास्यति सचायि किं नभूलयतरैन सुनः कठङ्कितः ॥ 

इत्यादिना कञ्य्ययः । आ सर्वेनान्न इत्याकारदेशः । मद्धद्धतोर्दृशंसता 
चातुकत्वं स्रीवधपातकिन्वामति यावन् । “गरृशसो घात्तकः क्रूरः" इत्यमर, 1 

क सम्भविनी सम्भवति न कापि सम्भविततेत्यथे 1 मनस्य दयानिधस्तव 

नेष्यं युक्तमिति भाव. 1 १४ ॥ , 

जिने इति ॥ विधुषन्दम्त्वया आयेन जत. । म्मर. धिया संन्दर्यैण 

जित. । नः कारणान् तौ त्रिधुसमयै मम वये ृतप्रतिक्ती त्वयि जेतरि स्थिते 

निरपराधां मा कित्ति मारयतत दुख. । अथ त्वेति तदीयेति कृत्वा यद् 

तत्ते मया जिते त्वां विना जीवनाभावान् मरणमेव मे प्रियभिल्ैः । 

सेरप्यति चतदिलयाह---अमरा मोधमङ्त्पस्य घरन्पीक्ति धरा" पचादच् , 

न किल । सत्वमहृन्पाः खट देवा., देवौ च विधुस्मराविति भाव" । अन्न 
नछापकागानमयेर्विघुस्परयेन्तदीयजनापक्रारक्थनात् प्रयनीकालङ्कारः 1 

““वटिन, प्रतिपक्षस्य प्रतीके सुदुप्करे । यसलदीयतिरस्कारः भ्रष्यनीकं 

सदुच्यते ” इदि लघ्रणार् ॥ १४५ 1 

निजेति ॥ विुधन्द्रः निनरछाम. निर्दग्धस्य मदन्गम्य मच्छरीरस्य 
भस्मभिटौञ्छनोन्णरजा खकजङ्कपरिमासेनं, पिद्धिदग्दिभ्योऽद् । युधा प्रभव 

वाञ्छनि नलमुखक्ाम्या्थमिति शेपः । तथा टे प्रिय ! वधूवेन मद्रध- 
पात्करेौव युन, कडि इ. मन् तावता मदजभम्मनोन्माजनेनापि स्वदास्थता 

तसुल्यत्तात्य्ः । यास्यति सपरन प्सम् १ न याद्ययेवेख् १ भत्र 

. व्रिधोर्नलास्यनाम्याय सम्यज्भन्नभिः सखक्डमाननष्दभूवधकलङप्राक्तिक्यना- 
दनर्थोत्प्ति्यो बिपमाकदरारः ॥ १४६ ए 



लवसः सर्गः 1 १२३५ 

भ्रसीद् यच्छ श्चदारान् मनोयुवे स हन्तु मां तेधृतकौसुमाश्यगः 
त्वदेकचिन्ताहमसून् चिसुच्वती स्वमेव भूत्वा वृणवञ्जयामि तम् ॥ 

शरुतिः सुखणां गुणगायनी यदि त्वदद्विसस्नस्य जनस्य रिं ततः । 

स्तने ग्वेग्प्सु छृताष््ैः कृते न उद्वती जातु मवेन् इखुद्रती ॥ 

कथासु शिष्ये वरमय न भिये ममावगन्तासि न भावमन्यथा । 
स्वद्थैसुक्तासुतयाय्यु नाय मां परवीदि जीवाभ्यधिक ! स्वदैिकाम् ।। 

~ 
प्रसीदेति ॥ दे श्रियं} प्रसीद खकशषरान्मनोभुवे कामाय यच्छ देहि 1 

याप्रादिना दाणे यच्छदेश. । स कामे! धृतकीसुमाश्चगः यक्तकुसुभवाणस्तै- 

स्ल्वच्छरमा हन्तु हिनस्तु । तस्योपयोगमाह अद् त्वस्येकश्िश्विप्त यदाः गा 

सर्त अमून् प्राणान्. त्रिसुघती लजन्ती, “भाच्छिनयेतुम् ” हनि विकल्पा 
न्मुभभावः । अत एव त्वमेव भूत्वा, "ये य वापि स्मरन् भावम्" इत्यादि- 

मंताप्रामाण्यादिति भावः 1 त छाम तृणवत्तृणतुस्थं जयामि जेप्यामीलेः 1 

आरामाया वर्तमानवतप्रययः ॥ १४७ ॥ 

नलु श्रतमोऽपि देवानिव गायस्ति किमिति तत्तेषु वेदवेदपु विगानेमत 

आद --श्रुनिर्िन ॥ ति्देोऽपि सुरापा युणमायरमौ गुणस्तोत्येव यदि, 

क्रि स्युदरू, दित्वात्, डीप् ॥ व्वददव्रौ मप्रस्य तवरमैकशरणस्य जनस्य 

श्वन्यम्ययं । ततः कि तेर्दवै कोऽयं इत्ययः । तथाद्वि भण्तु कृता 

शनावगा. अत्नः रवेग्कंस्य सवे स्तोत्रे एते मनि कुसुदान्य्यां सन्तीति 

युमुदना कुमुदिनी, मुदनठवेतमेम्यो द्यनुप् दिले डप । जातुकदायि 
सुदम्पास्तपति सद्रनी मेदवती विद्धसवती म भवेत कथमपीति देषः 1 

दाम्नालदागो स्यक्तः । रश्नणन्तूक्तम् ॥ १४८ ॥ 

धःथास्थिनि ४ दे नाय] यामु भिनष्ये कथान्ते वामि मदि- 
च्यामान्द्यः । दिव अमर्बोधयोग कति धातोवादिद्नन् प्राप्तस्य कतार ण्टू 
यर मनक प्रियं भयनन्नये नस्थस्न जीवि यामीयर्ध. । धर् अवस्थाने 
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महेनद्रेतेरपि रक्षणं भवायदथिसाधारणमखभूद्रतम 1 

भरघूतत्राणाद्पि मामरप्चचः क्षतं तटुैरवकीणिनस्तव ॥ १५० ॥ 

तवास्मि मां षातुकमप्युपेक्षसे पामर हयमरभौरवात् स्मरम् । 

अवेहि चण्डालमनङ्गमङ्ग ! तं स्वकाण्डकारस्य मधोः सखा हि सः॥ 

इति धातोखौदादिकात् प्राप्कलि कर्तरि लट् । ““रिद्दायग्लिश्ठ ” इति रिडा- 
देशः + अम्यथा जविनं परीक्षे भम भावमाशयं नावमन्तासि नावगमिष्यसि, 

ममेद्धंटि चिप् । त्वद तुभ्यं सुक्तासुतया दयक्तपराणतया जश्च मां हे जीवा- 

भ्यधिक | भत एव त्वमेवैको सुख्ये। यस्यास्तां त्वदेकिकां त्वदेकशरणामिद्यथैः ) 

शेषिकै कपि कातपूर्खेकारः । प्रतीहि जानीहि ॥ १४९ 1 

महेन्द्ेति ॥ मदेनदरेतवजजयुधादपि यद्धये तस्मद्रक्षणे, “ भोत्रायोनां 
भयहेतुः” इति कमादुभयत्रापादानत्शव्. पश्चमी १ अर्धिष्वर्थिमत्रेषु साघारण- 

मलत व्रतं प्रसूनमेव वाणो यस्य स कुसुमवाणः कामसखस्माद्पि मां छरिय~ 
मिति भावः। भरक्षतः अत एवावकीरणेन. क्षतत्रतस्य । “अवकीणीं क्षतबत * 
इत्यमरः 1 तच दुमे प्रत क्षत सवभयदानगरतिनसते पुष्पतः स्टयुधेक्षमे 

महत्कष्टमापन्नमिद्यथेः ॥ १५ ॥ 

सचेति ॥ तवा त्वदीयादमसि शरणागतल्लाणं बिदितमिति भावः + 
एवं सति मां घातुकं शरणागतक्कीदन्तारमपीद्य्थः । लपपतेद्यादिना उकन् + 

न लेकेदयादिना कमणि पष्टीनिेधत् द्वितीया ) अवे एव ख्पामरमीकामरं 
स्मरममरामिति गीरवा्पेकषसे हा कष्टम् १ कि ठु अन्ग! मोस्वमनङ्ग चण्डल- 

मवेहि 1 कतः टि यस्भात्सोऽनङ्गः खङाण्डक्ारस्य सेषुकारस्य मधोर्वसन्तस्य 
युष्पकरत्वात् खस्य युष्पा्ठगत्वदिति भावः  *काण्डोऽल्ली दण्डबाण › इत्यमरः ! 

सखा दि इषुकारस्य चण्डालविदेषत्वाव् तत्सस्मिणोऽपि चण्डाला एवेखर्थ. ॥ 
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इतीयमाटेख्ययतेऽपि वीष्ठिते त्वयि स्मर्रीडसमस्ययाऽनया । 

पदे पदे मौनमयान्तरीपिणी प्रवर्तिता खारपसारसारणीी ।॥ १५५ 

चण्डारसते चिपमविरिखः स्पृश्यते ददयते न 

ख्यातोऽनङ्गस्त्वयि निजमिया किन्नु कृन्टुर 

कृत्वा भितं मधुमधिवनस्थानमन्तश्चरित्वा 

सख्याः प्राणान् दरति हरितस्त्वययास्तच्छपन्ताम् ॥ 

अज्धरतिपधी स्तः। तेऽपि तायन्मद्नस्त्वभेव वा न । लोके स्वां मद्नं च विना 

ने द्योऽवि निष्ठृष इति भाषः ॥ १५४ ॥ 

इतीति ॥ दे सौम्य ¡ आटेटयगते चित्रगतेऽपि त्वयि वीक्षिते सति 

स्मरनीडयोः समस्या घमथ्ना अनयः म्या पदे पदे वचने वचने स्थनि स्थति 

अन्तरोता आपिोऽसख्लन्ततीपमन्तस्तट, 'द्रीपोऽल्ियामन्तरीपं यदन्तर्वोरिण- 
स्तटम्* $व्वमरः । ““ नकप.” इत्यादिना चमासान्तेाऽ्रत्यय । धन्त द्परर्गे 

भ्योऽप इदितीकारः  मौनमय मौनरूपमन्तरीपं यस्याः सा म॑नान्तरीगेद्रते- 
लः । सर्वधन्वीतिवदित्नन्तो वहुतरीदिः अय् कुष्वाडित्थादिना णन्वम् । इतीय 

उक्तरूपा सारघलारस्य मयुमारस्यं सारणी खत्पनदौ 1 ^ सारणी खःपखरिन 

इति विधः ॥ प्रवर्तिता चित्रगटस्य तवग्रि एवे मधुवधिणी वायुक्तेयय । अव 

प्रिपयस्य वाचोऽदपादानेन विपयिण्याः सारघस्तारण्या एनेपरनिवन्धात्तयेिद्- 

इप्येदेक्तधातिशयेोक्किभेदः ॥ १५५ ॥ 

चण्डाल इत्ति ॥ हे नल { वियमवििख. मस्ते पव सम्बन्धी 
चण्डष्लः, वभ्याश्च इन्यु सततत यथां शच्च षाङयनि स्मरणात् ) नादद 
मरणार्थनेव त्वया भृतः कोऽपि चण्डार इत्यथ. । त एव न द्द्नते न 
स्पुदयते च गकवानद्नत्वादन्यव् शखन्येवानेात मानः ॥ पिं च नजभिया 

सखयापरायदण्डभयेन त्वायि विषये त्वासुदिश्व कृताह्लीकः + अपरापेऽपि 
-जाणा्यं छिनाङ्खटीक- 1 ^“ नयत्तश्च ” इति कप् 1 प्यमद्धरियच्छेद उरोविन्यर- 
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रयैरधायुः छठ्जाः माराः शषु श्लिषु च दष्टपाराः । 
स्वयवरं शाम्धरपैरिकायव्यूहभ्रियः श्रीलितयक्षराजाः 1) १ 1] 
नाभूदभूमिः स्मरघायकानां नासीद्गन्वा करजः मारः । ` 

मा्यादपन्था धरणे; कणोऽपि प्रजे राज्ञां युगपद्रजत्सु ॥ २ ॥ 

अथ सख्यवरदृत्तन्त वर्भयति--सथरित्यादि ॥ अथ नल्प्रयाणा. 
नन्तर कुजः कुलीनाः श्लु शद्रवियासु शेषु श्म्यादियु च दष्ट पारं धस्ते 
दटपाराः पारदशानः इाम्बरबैरिणः कामश कायव्यूदस्य शरीरघस्थानस्य भ्रीरिवि 
श्री. शोभा येषां ते कन्दपकत्पा इत्ययः । भरिया सम्पदा जिते। यक्षराजः पुमेरः 

नने कुमारा तजङमसः कन्या वरयते सूपमिवयायुक्तघमप्रगुणसम्पतराः इत्वर्थः । 

रथैः खाभतेः स्वय त्रिमतेऽस्मन्निति खयवरखम् 1 प्रददेारम् । खर्यब्रुव 
आयु. आयत्ताः । आदू पू्वातिर्ददि ठडः साकटायनसवेति रैकल्पिको 
ससमरदेश- ॥ १ ॥ 

नत्ति 1 फुख्जः दरोऽपि शेषः । स्मरसायक्ननामभूमनिरदिषयो नभूत् 
तथा अगन्ता खययराप्रयातता च नापदि । सिन्द रा नजेषु युगपदरूजरसु 

समु चरतः कणोऽपि मूलदयोऽप्यषन्या अपय, स्पे विभाषा इति 

विक पात् नान्तकः 1 नास्पाव् न स्ित.+ गतिश्यतयादिना दिषेः ड । 
अथ रार रातस्येन स्मरे पुविपयत्वगन्द्वान्या भूम सतिन चासम्यन्पृश्पि 
सम्बन्पोकरतिरवोकमिद्- ५२५ 

[१४१] 
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तदखिलमिद् भूतं अरलयगलया जगयाः 

पतिरभिखपति स्म स्वातमदूतत्वत्त्वम् । 
त्रिुवनजनयावदृत्तवृत्तान्तसाक्षात्- 

कृतिकृतिषु निरस्तानन्द्मिन्द्रादिषु द्राक् ॥ १५९ ॥ 

श्रीहर्यं कविराजराजिमकुटाङद्भारदीरस्सुतं 

~ ~ ~. श्रीदीरस्सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामदेवी -च यम् । 
संृव्धाणेवव्णनस्य नवमस्तख व्यरंसीन्मदा- 

काग्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्विलः।| १६० 

तदिति ॥ अगत्याः प्रथिव्याः पतिनलः इद दमयन्तीसमक्ष भूत ब्रत्त 
तदसि स्वात्मनः ख ॒वृूतत्वं तत्व दूतस्वरूप तयागं शयुचनानौ चखमादार- 

छिभुवन, तदितर्थल्यादना समाहारे द्वियु । द्वियरेकवचन पात्रादित्वात्र 

्ीत्वम् । तस्मिन् जनानां यावन्तो इत्ता यावदृत्तं यावदवधारण ददयन्ययी- 

भावः 1 यावदरृ्तव ते वृत्तान्त तेषां साक्षा्ततौ साक्षात्करणे कृतिषु कुश्ले- 
चििन्द्रादिषुं विषमे द्राक् सपदि निरस्तानन्दं तेपामिषटविचाताद्विदतघन्तोषं यया 
तथा भूतगत्या सव्यभज्ञया । “युक्ते क्ष्मादावृते भूत श्राण्यतीतते समे त्रिषु" 
इस्यमरः \ अभिख्पति स॒ कथितवरन् \ मालिनीतरत्तम् । “° ननमययुत्तेय 

मालिनी भोगिलोकै"” इति ठक्षणात् ।॥ १५९ ॥ 

श्रीहपैमिति ॥ सन्टन्थं प्रथितमणैवदणेनमगेववर्णनाद्यभरवन्धो येन 
तस्येख्धः \ ‹ मथितं प्रन्धित्त दग्धम्* इखमर, ॥ १६० ॥ 

इति पद्वाक्यप्रमाणपारावारपार्सणध्रीमहामदोपाष्यायकोलाचर- 

मचिनायसरिविराचते नैषधन्याख्याने जीवातुसमाघ्याने 

नवमः खर्म. समाप्तः । 



2 2 
त ध 

१ ध ४ ¦ :{ दकषमःस्गैः। {£ 
४] [1 11 | 

८ १ 244 ४५ 

रमैरथायुः कुढ्जाः माराः शेषु शक्ञषु च टष्टयाराः । 
स्वयेवरं शम्बसैरिकायल्यूह॒भ्रियः श्रीजितयक्षराजाः ॥ १ ॥ 

नाभूदभूमिः सरसायकानां नासीद्गन्ता कर्जः कुमारः । 

नास्थष्षन्था धरणे; कणोऽपि प्रजे रान्ना युगपद्रजत्सु {1 २ ॥ 

अथ सयेवरृतान्त वर्भयति--रथैरित्यादि ॥ भय नलश्रयाणा- 
नन्तर ऊलजाः कुलीनाः एल्लयु शद्रवियामु शघ्ेषु व्रण्यादिषु च ष्ट पारं शस्ते 
पारा; परारदश्वानः शरम्बरवैरिण" कामस्य काय्यूदस्य शरीरषस्थनस्य धीरिव 

श्र. पोभा येषा ते कन्दपेकल्या इत्यदः । भरिया सम्पदा जितते। यक्षराजः फुर 

ले कुमारा साजङुमाराः कन्या वरयते सूपनिलायुफ्मग्र्ुणसम्पन्नाः इरः | 

रथैः साधनैः स्वये व्रियतेऽस्िभ्निति खयवरखम् । क्ट्दोरप् 1 खयवरभुव 
आयुः आयाताः + आदू पूर्वातेर्लदि कटः साद्टायनेखयवेति वैकल्पिके 
दतुखदिश्च. ५१५ 

नेति ॥ फुकजः सनोऽ्पाति शेयः 1 सरसायद्चनाममूमिरडिपयो नाभूत् 
तथा भगन्तां स्वववराप्रयाता च नाद् । स्वि राटा गरजगु युगपदरूजलु 

सलु धए्यः कणोऽपि भूखश्ोऽ्म्यपन्पा अपय, “पथो विभावा” इति 
विद्रान् समाश्नन्ताभिप्रः । नाशात् न छितः, मातिस्पलयादिना विच क् 

अथर ससं का्स्यैन स्मेयुदिषयत्वगन्तृत्वान्या भूते पपिवन चासम्बन्धेथवि 
सम्बन्पारूरति्योकिभद्ः ॥२॥ 

[१४१] 
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( 
मयत्रजद्धि्ैपजां वरीतुं बीरैरनर्दः प्रसभेन दुम् । 

न्द 

द्रष्टं परैस्वानुरोद्धूमन्यैः खमात्रशेपाः कङभो वभूवुः ॥ 

लोकैर्ेभरवनिशरियन्तामुदिदय दिद्वैिदिते प्रयागे । 

स्ववर्वितत्तज्जनयन्त्रणार्विविश्रान्तिमापुः ककुभां विभागाः ॥ ४ ॥ 

तं यथेयु् तिङा विकीणौः सेन्यैस्तथा राजपथा वभूवुः । 
भेम स छच्धामिव तत्र मेने यः प्राप भूगद्धविुं पुरस्ताच् ॥ ५॥ 

योम्येरिति ॥ येग्धैः रूपयौवनादिना सम्बन्धाहैः पृपजां भमी 
वराम् । ^ वृतो बा” शति दीः । अनदै" छन्तु वीरिः प्रसभेन वलेन वै 
परे कथिनैः केवल द्रष्टुमेव अन्यैष्तु तान् राजन्यादीननुरोद्धञुपासिद 

श्रजद्धिः करणैस्तदरूजनेनेव्यथेः । ककुभो दिशः खमात्रशेपाः खपमात्रावशिष्टाः " 

वभूयुः । अत्रापि ककुभा खमात्रशषत्वामम्बन्येऽपि सम्बन्धोक्तरतिशयोक्ति- 
भेदः ॥३॥ । 

छोकैरिति ॥ भवनिधिय भूलोकलक्षमा तां भमीमुदिदियामिषन्धाय 
दिदधै्दिश्च भवेः, दिगादिभ्यो यत् । अरोषिर्लोकर्जनैः प्रयाणे विदिते षति 

ककुभा विभागाः प्रदेशा- सखवर्षिना खनिष्टानां तेषां तेषा जनाना यन्त्रणया 
सम्बन्धेनारतिः पोडाया, विध्रान्ति विरत्तिमापुः 1 तद्रदलक्ष्यतेदुतक्षा गम्या ॥ 

वदछमिति ॥ यथा विणा उपरि क्षिप्तास्ि्यस्तलं भूतल नेयः 

नाप्नुयु, वैन्यः निकै. 1 “सेनाया समवेता ये सेन्या्ते सैनिकाश्च ते * इयमरः! 
सेनाया वेति ण्यश्रव्ययः। राजपथा राजमागोस्तवा तिलमाव्रादद्छादारा्दिता 

बभूबुः \ तादकघम्बन्धाम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्वस्योकतेरतिशयोक्तिभेदः । किव 
तत्रं समवाये यो भूथ्राजा पुरस्वाद्धवितु प्राप प्रातः स राजा अभीं कस्धामिव 
मेने + यदि पूकैगतो भवेय तर्हि खय भैमीं रम्य इभिमानाददपूर्विकयः स्वे 
खमाजम्मुरिदर्थः ५ ५ ॥ ४ 
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नष पुरस्य प्रतिरुदधवरमौ पन्चाच्तमैः कच्चन नुयमानः । 

यन्व्रसिद्धा्थपदाभिपेकं ख्च्ध्वाप्यसिद्धाथेममन्यतव स्वम् ॥ ६ ।1 

रान्ना पथि स्यानतयवुपूर्वीविख्द्धनाशक्तिविरम्बभाजाम् 1 

आहानदक्वानमिवाप्रकम्यैदुधिद्न्द्रपुरीपताकाः 1} ७ 1 

पराग्भूय कर्कोटक आचके सकम्बङं नागवलं यवुञचैः । 
भुवभ्तने कण्डिनगामिराज्ञां तद्वासुकेश्वाश्चतसोऽन्वगच्छत् ॥ ८ ॥ 

चप इतति ॥ पुरासथर्जनैः प्रतिरुद्धवत्मौ निक्दमागः प्ात्तः पशवद्रः 
धरन् चतरगल । साय विरमित्वादिना टपुग्रययश्ुडागमरथ + वुयनानः 

्रसेमाणः कथन चपः यन््रस्थस्य तेलयकरयेणयन्त्रलम्रल घिद्ार्थस्य सर्पस्य 
पदे स्थाने अभियेक कलम्ष्दापि सृपत्व प्राप्यापीलर्थः । खमात्मानमिदाथ- 
मसपृदननन्यरेति वियेषः 1 भविशब्दे विरोधद्योतनार्थः । अषिद्धर्यं (सद 
रदित्तममन्यतेखविरोधष्विरोधाभासोऽलष्कारः । भचर समदं यन्प्रस्मपेपव 

द्विभीरस् मे कुऽयसिदिरितमन्यतेद्वधः ॥ ६॥ 

राफछामिति ॥ दिदभेन्द्रपुते कुम्डिनपुरं तस्यां प्रतामः भेप्रदम्मः 
न्वाध्रचलमः परथि मनं स्खानतया मेहततमां सन्यसङ्कणतयेद्य्पः । स्यमि. 

राते पातोरयप्बत इति स्व्वायतेरनिष्टानत्वम् । आनुपूर्वारिलद्ठनाशथक्तया म~ 

चश्ूमणाशक्या बिलम्बनाजां राडामादानसहनमाद्नरणवें दयुखित्ुदेक्ता ५ 

आगिति # युद्वे मूषे ऊण्डिनधानिनाम् ॥ धितादिषु गमि- 

गाम्यादीनासुरलङ्ख पानान् द्रित।यासमास्त. । राड सम्बन्थि मकम्यलं सथ्राबार- 

मु्दयश्रागपल गजवलं (कम) खक इति पदच्छेदः । अयनीचरदः सप्र 
गन्ता ॥ बहुनमन्सन्नपलाचःदिकः वयुनध्रस्ययः ॥ फडः भरताः । पृष्टयः 

स्पती दितः दद स्तवमदः 1 जातदेवचनम् । श्रम्मूय अब्रसरेः मूल्वा 
भरति स्य्यन्वस्य मतित्वादरूतिषमायरे च्छो त्वप् \ भाचद्पे आहृ्वान् 1 
स्वदं यजा यच्छन्ताति प्रम् 3 त्ामबलमभतरो गदुमादश्वायासुत्वमर 
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-आगगच्छटुर्बनद्रचमूखसुत्यैभरेणुग्भेः पाण्डुरिता सुखश्रीः । 
विस्पष्टमाचष्ट दिश्चां जनेषु रूपे परतिव्यागदशानुरूपम् ॥ ९ ॥ 

-आखण्डटो दण्डधरः कानु: पाति नथः कडुभां चताः । 

मेम्यद वद्धा खशुगेन चये वदुदधद्रसानज देवैः ।। १० ॥ 

चेखराख्यो वादनविदेषः 1 वत्तेक्षामपरमेभ्यथ्च तनुत्वं इति तरष्प्रघ्ययः ॥ तस्यं 
तचुत्वमन्यपिदृकतेति काश्चिद्धा । खोऽन्वमच्छत् अघ्रापि जातविकवचनम् । 

अन्रतोऽशरास्ततो गजास्ततोऽश्वतया जग्मुरिव्य्ेः । अन्यत्र भुवस्तके राति 
वासुकेवाखुकिमहानायस्य सम्बन्धि ऊुण्डिनगामिनः सकम्बरं छम्बलाख्यनगेन्द" 

सदितम् । “कम्बलो नागराजः स्यात् सान्ना्रावारयोरपि ° इत्युभयत्रापि विश्वः। 
-यडुधैनौगवर्मदिसैन्य “प्रहाश्रादिगयने नागाः? इत्युभयत्रापि वैजयन्ती ॥ 

करटको नाम नागविद्येपः । प्राग्भूयाचकप तं नागबलमश्वतसे नाम नाग. , 

बिशेषोऽन्वगच्छव् । ° अश्वतरः वेसर च नागराजनन्तरेऽपि च” इत्युभयत्रापि 

विश्वः \ कम्बलकद्धोरकाश्वतरादियुच्तो बाखुकिश्च सदत अमत इलः । 

अत्तभयो. ऋषिनागबलयोः भ्ह्ेतत्वाव् केवलग्रकतशेप. ॥ ८ ॥ 

आगच्छदिति ॥ जआगच्छतासुर्वाद्राणा रज्ञाघमूससुत्यभूरेण॒भिः 

-पणण्डरिता धूसरकृतः दिशा मुखश्रीः पत्िखागदजानरूपं भदुप्रवासावस्थोनित- 

प प्रोपिते मलिना शेव्यु्तकार जनेषु दिपये विस्यष्टमाच्ट जनेम्यः भ्रकदी- 

चकारेत्यर्थः । अन्ान्यधमैखयान्यत्राखम्भवादिथां ओ पितभतैकारूपमिव रूपमिति 

चाद्दयक्षिमादखम्भवदरस्दुखम्बन्धाख्य निदस्षनभिदः 1 ददिद्रधूनामिति देशान्तर 
यटि सपक व्यक्तम् ॥ ९ ॥ 

अभेनदरादिलोकपाट्डृत्तान्तमाह--माखण्डख इतति ॥ आखण्डल इन्दः 
दण्डधरो यमः, कृश्ातुरमिः पाशा वण इति प्रसिद्धैः चदुभिः ककमा नायैः 

म्यः खगुणन खमरन्दयशुगेनेव गुणरज्ज्वेति चिङ्पक वद्ुसिचयुक्षा 

तदुद्ादस्छद्धिमीपरिणियरःगदेव- यये कुण्डिनं परति याक्तम् \ यतिभति चिद् \ 
सवरव तरैतादिभिः पड्मिनं यये ॥ १ ॥ 
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भन्तः पुरं -शीमपुरोदिदस्य तद्रदधरक्चं विति क रक्षः । 

चश्रोयमं दिक्यतिराततान यातुं ततो जातु न यातुधानः ॥ ११॥ 

कर शञ्चाकाभियुखे न भेम्या सगं दगम्भोरुदनिजितं यत् । 

तस्या विवाहाय ययो विद्भोन् वद्वादनस्तेन न ` गन्वादः ॥ १२ 

जातौ न वित्तेन गुणे न कामः सौन्द्यै एव प्रवणः.स वामः। 
सखच्छस्वदठेधितछुत्सवेरस्तां प्रयगान्न लितरां कुवेरः ॥ १३ ॥ 

अथ पदूभिनैनतायनागमने कारणमाद--मन्धरैरित्यादि ॥ भीमस 
भीमभूपतेः पुरोदितस्य मन्त्रैः रकषो्नमन््रथद्धरक्ष कृतरक्ष तत् पुर कुण्डिनपुर 
रको रक्षसः कर विशति न कापव्यः । ततो रक्षाबन्धद्धेतोः वदुधानो 
दिकपतिरनुतः जातुं कदापि तत्र पुर यातु गन्तुसुधम नातत्ताने न चकार ॥ 

कर्तुमिति ॥ गन्धवाहो वायुः अम्या दगम्भोष्दाभ्यां नयनारविन्दा- 
भ्यां निर्जित मृग खवादनद्गमभिमुखीकदुं न शशाकेति यत् तेनाशक्तवेन 

सद्घादनो गूगवाहनः सन्. तस्य! भेभ्या विवादाय विदुर्ान् जनपदान् न ययौ 
वाहन विन। गन्तुभकक्यत्वादिति भावः ॥ १२॥ 

नलु श्वुतवित्तादि्म्पत्नः ऊविरः किमिति न यातप्तत्राद--जाताविति ॥ 
कामो जातावभिजने न प्रवणो न तत्पर. वित्ति धने च न श्रवणः गुणे श्रत 

क्षीलादौ च न प्रवणः, किन्तु सोन्द्यै एव भ्वषयः। कुतः १ स कामो वाम" वक 
उक्तविपरीत इत्यथ" ।' अत्त एव भणन्ति--कन्या व्यते रूपमिति , तस्मात् 

खच्छे स्फटिकमयत्वाद्विम्बधरादिभि खरैले कैसे ईक्षिता कुत्सा गद यस्य 

द्वेर् शरीर यस्य सः खम्यगवगतखदररूप्य द्वयः । स कुवेरः क्वितस।युखृष्ट- 

स्री वरोक्यघुन्दरीमित्यथः । नयाः केषसयान्यतरस्यामिति वादिषते इख । 
त्ता दमयन्ती प्रति नागात् ौरूप्यर्च्छया न यत इव्यर्थः ॥ १३५ 

10 
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भेमीविवाहं सहतेऽस्य कस्मादूर्ध, ठलनुयौ गिरिजा स्ममः ॥ 
तेन व्रजन्या विदधे विदभौनीशानयानाय तयान्तरायः ॥ १४ ॥ 

सखयम्बरं भीमनरेन्द्रजाया दिशः पतिन प्रविवेदा शेषः 1 

भ्रयातु भारं स निवेदय कस्मिन्नदिमदीमौरवसासददिः कः ॥१५।४ 

ययौ विमश्योध्वदिशः पतिर्न स्वयंवरं वीक्षिवधर्मशाखः । 

व्यलोकि लोकते श्रृतिपु स्मृतौ वा समे विवादः क पितामदेन ॥ 

स्भैमीति ॥ गिस्ि पार्वती खभधरीश्वरस्य भमी विवादं कस्मात् सहते 
न कस्मादपीलथः 1 अखने कारणमाह--या भ्तुरदं तचः समांशपरत्वाप्रुस्न- 

कत्व, "युधो ऽय सर्मेऽदाके ° इत्यमदः ! भदैर्थाद्मूता कथं साव्यं खदत 
इति भावः । तेनासदनेन निमित्तेन विदभीन् जनपदान् ब्रजन्खा तया देम्या 

दृशानसेश्वरस्य यानाय प्रयाणाय अन्तरायो विघ्नो विद्धे विदितः । भवग्लयै 

कथमर्थान्तरं चठेत् चलने वा शरीरं विशीर्येत निप्किय या स्यात् । तस्मादीशान- 
दिक्यालो नायात इयः ॥ १४॥ 

स्ययम्बरमिति ॥ दिशः पतिर्दिक्यालः शेषः केवाहिः .भ।मनरेन्दजाया 
भ्षेभ्याः खयवरं न परविवेश । कुत. ख पोः भारं भूभारं कसमिभ्रििश्य भिधाय 
अयातु न कस्मिघ्रपीसयः ॥ तथा दि मदीगीरवं महीभारं साखदिर्ृश्च सदा + 
° सदिवदिचत्तिपतिभ्यो यदन्तेन्यः किकिनी द्यौ" इति क्न तयो. 

िदुद्धावान् “न सेक ” इत्यादिना पषटीपरतिपेषाद् कर्मनि द्विदीया 1 भन्वोऽदिः 
सर्पैः क्नोऽस्ति न पोऽपीलयः ४ १५५ 

` ययायिति ॥ कीक्ितं सम्यक परिीकितं धरग्रष्र येन स ऊर्ादशः 
पतिर्बरह्मा विगश्यासुफमिति निच्िदेवे खयेवरं न ययौ । तपा हि पितामहेन 

अद्रणा धितु- पित्रा च खमं विका + * पितामडेो दिरिः स्वाप्ततद्यु जनसन- 

पिच इति विश्वः । सोरे छः म्यस्ङ रः धुतिषु वेदेषु स्पती धमशा 
वाकः श्रुतः १ न कयपीत्ययः 4 भवपिर्रं उवीवड एति सत्णरिति भावः + 
सामान्यम विक्पमम्नस्पोऽ्पान्तरन्यःख ॥ १६ ५ 
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च 

भ्मीनिरस्तं स्रमवेत्य दूत्या सुखपत् किटेन्दरभसुखा दिगीद्याः । 

स्मन्दे युखेन्दौ च वितत्य मान्यं चित्तस्य ते राजसमाजमीयुः ॥ 

नङध्नेणापि भजत भमी कदाचिदस्मानितिरेपिाश्चा । 
अभून्मदेनद्रादिचतु्यी सा चतुनैटी काचिदलीकरूपा ॥ १८ ॥ 

भरयस्यवान्तद्धनितुं सुराणां देन प््टेन परस्परेण । 
तदति द्धि वतालुमेने स्वाभाविकात् छृत्रिममन्यदेव ॥ १९ ॥ 

श्नेमीति ॥ अथ पूर्वोक्तत्वार ए इ्द्रभमुखा दिगीशा वुः 

खप्रेपितदृतिकायः सुखात् खमात्मान भम्यानिरस्त परिहृतमवेख ज्ञात्वा चित्त 

मान्य विषादजाच्य स्पन्दे गद्या सुखेन्दौ च वित्य प्रकाद्य विपादात् मन्द् 

गतये विवर्णसुलाथ भूत्वेखय.। एतेन सवुभावे। विषाद् उक्तः 1 राजसमाजमीयुः 

किलि ॥ १७॥ 

अयोपयान्तरवैफल्यादिन्द्रदयः तां वश्यित्वा प्रदीतु प्रत्ता इदयाद-- 

नञेति ॥ अथ राजघभाग्राप््यनन्तर सा महेनदरादीनां चतुष्टयी भमी कदाचित् 
कष्याचिद्रेकायां नल इति धरमेग घ्रान्दयाप्यस्ान् भजेते द्ृभीतेत्येव शेवितासञा 

एतावन्माचरावशेपितमनोरथा खती । उपायन्तरेपरमादिति भाक; । अलीक 

श्प। काल्पनिकखरूपर अत एष काचिदनिर्वाच्या चतुमली नठचतुटय्यभूत् । 

चत्वारोऽपि नलरूप दधुरिखथै. । ठद्धितर्यत्यादिना समादारद्विमावकारन्तो- 
त्रपदत्वात्, लियां द्विमोरिति दीप् ॥ १८ ५ 

श्रयस्यतामिति ॥ असः ख विदु तद्धितं नरीभवितु तच्छन्दात् 
अभूततद्धवि च्विः 1 प्रयस्यता प्रयतमानानां यस्यः देदादिकाद्टः शब्रादेशः । 
सुराणां खम्बन्धिनि द्ववोभौवेो द्विता, द्ितैव देत, अश्ादित्वाव् स्वा्धऽसवयः \ 

तस्य नलस्य दतं तत्छिदर्ितीयनकत्विद्ः । तदस्यन्तखारूप्यिदिरिति 
यावत् । खा द्टेन पष्ेन सादद्येन नख्वदहइ स्थित इति पुनः पुनः शेन 
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ष्ट ५ 0 ध न विदधुः पुनस्ते कुरनिद्रमन्जम् । 
खवकमग्दरौतलेऽध दुर दरी वमने तथातिमचु ॥ २० ॥ 

वेषं तथा छन्धुमनीश्वराणां श्रिये निजास्येन नटढाननस्य 1 

नारं वरीतुं पुनरुक्तिदोष व्िदुखानामनङाननत्वम् ॥ २१ ॥ 

परस्परेण नानुमेने 1 अतिम्रयासिनापि नरतुखं नसेदेमिवेदय्ैः 1 बतेति खेदे । 

तथा दि खाभावरिाव् खमावसिदवादरूपाव् क्रियया निरतं कृत्रिमं कृतकं रूपं 

हितः क्रिः, शरर्मन्नियम् °” इटि क्रिमेष् च ॥ अन्यद्विणक्षणनेव दीनमेवखर्थः । 

खामान्येन विशेपसम्थनरूपोऽथौन्तरम्यासः ॥ १९ ॥ 

पूरगन्दुमिति ॥ ते देवाः पुनः पू्ेनदु पूंचन्दमेवास्य विदधुः भां 
चकुः । तया पुनरनिदरं बिकचमन्जं प्रं सुखीचक्ुः । नलमुखसाम्यखाभाय पुन- 
शवन्द्रेण पनेन च सुखानि निर्मसुरिष्यथः । अथानन्तरं खवकमादशतके द््ष- 

ग्रान्वर्दश दतं द्षट्ाृषट पुन.पुनदतवथः । आभीषण्ये णमुल् द्विर्वचनं च 1 
तथा नलयुखवदतिमज्जु भतिमुन्दरं नेति वभजञ्चुभप्न चकुः निनिन्दुरिवयर्थः ! 
अचर पूर्वनद्रादिच्छरण्सामान्येऽपि बिवक्तितकरयानुत्पत्िक्यनाद्विपोकिरखद्रारः 

^ तत्ामप्यामनुन्पत्तिर्विश्ेपाक्तर्निगयत ” इति दक्षणात् ॥ २० ॥ 

तेषामिति ॥ वथा तेन भकारे निजेन प्रयोज्यन नखाननस्य धियं 
लम्धु लम्भवितुमिति यिजरथो प्रादयः । यद्रा निजेन खाधनेन तां धिये ठन्धु 

भ्ा्ठुननौशवराणां बर्हिसुदानाममिर्वश्यणां, ““अप्निुखा वै देवा.” इति रतेः । 

° बर्हियुखाः भुज , बर्दिदथ॒ष्मा हृष्णवर्मा * इति चानरः 1 तेषानिन्द्ादाना 

सम्बन्धि नलस्वानननिव आनन येषा ठ नल्यनना दचयुपमानपूरवपदेः बहुनीदिः । 

ते न भवन्तीखनलाननाः तेषां भावः वत्वं तादृदूमुच्छरदितत्व (नू) भन्वष, 
अनन्रोऽ्ित्वाननं येपामिल्यनलपद्पूषपदो गहुनीदिः, तेषां भावस्वतवमनन्येदध- 
खत्वं (दन) इनरस्िरेव दपः त ततीनुं अतिरद्धिवं तवत न छम् 1 
नृखाननत्वोयोगऽपि पूरखिदमनय्ननत्वमेबादिम् ५ न यु नद्ाननत्व. 
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प्रियानियोगकथितात् किमेकाचन्राृदीतैमेदपीडिताने । 

ध्माताद्भवैन स्मरसोऽपि सारैः खङ्कस्पयन्ति स्म नखाुकरपम् ॥! * 

नरस्य परश्यत्वियद्न्तरं तैमोति भूपान् बिधिराहत्पदै ! ` 

स्प्ी दिगीशानमि कारयित्वा तस्यैव तेभ्यः प्रथिमानमासख्यत् ॥ 

सम्भावनापीदयर्थः । दयोरप्यनलाननत्वथेर्भेदेऽपि श्िषटकपदेपादानमर्हिभकत्वा- 

भिभानाल्ौनर्त्यभ्यपदेश. ) अत्र नलाननश्रीलिप्सूनां तेषा न केव तद्लाभः 

भ्रह्युत दुस्रतरपुनरकिदोपरूपानर्थेत्पततियप्ति द्वितीयो विषप्रदः 1 यना 

नभस वा भवेदिति लक्षणात् ॥ २१ ॥ 

प्रियेत्ति ॥ ते देवाः प्रियानियेगेने््श्षोषिरहानिना धिता दग्धा 
` दैलादिलःर्मनास्ुरवसः कपूरदिरिवेति भाव, । तथा प्रदपीदिताद्राहुनिष्पीडिता- 
चन्द्र यन्वनिष्पीडितात्तिल्पैपदिरिवेति भावः । भयेन दरेण भ्मातात् सुख- 

मारुतसन्धुक्षिताप्निद्ग्धात् स्मरोऽपि कामा खदिरकाष्टदरिवेति भावः । 
गृीतेषपातेः सिः साधे खगत्मानं नलसयालुकल्यं कत्ययन्ति स॒ किमिस्यु- 

समेक्षा । अन्यथा तदुचुकत्पतापि कुत इति भावः । सुट्यः स्याद्र प्रथमः 

केरपेःधनुकस्यस्तु तततोऽधम इयमरः ५ २२ 

नलस्येति ॥ विधिन्रद्या नलस्य पेभूयिः सह् इयत् अन्तरं ्ागतम्य 
इय भमी पद््यत्विति दतोः एनान् भूपनाहूत आहृतवान् । दरति तद् 

हस्वादङ्गत् इति सिञ्ले।पः । कि दिगीथानपि स्पा कारयित्वा दिर्मादरपि 

नलेन सह म्सरद्भारयित्वेयय. । दकुरन्यतरस्यामिति विकल्पादमकरतुः 
कत्वम् । तस्य नखस्यैव तेभ्य इन्द्ादिभ्योऽपि प्मविभक्त इति पम { 

प्रभिमानमाधिक्यमस्यै भेभ्य आख्यदाख्यःतवान्, 1 ख्यतिर्ीड स्वति 
खयातिभ्यो ऽदितति च्येरडादेशः । तरस्मेक्यनेश्चायि लादण्यमस्थेति नमी प्रवा- 

यितुमेव व्रह्मा खयम्बरस्याजन लिखो रमेक्चाचकरपैतयुखेश्षा ॥ २३ ॥ 
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समा नश्रीयसकैयैमादनैठं विनाऽभूदृतदिन्यरतैः । ` 
भामाङ्गणम्ाघुणिके चदुर्देवदुतैर्यौरिव पारिजाते ॥ २४ ॥ 

तत्रागमद्वासुकिेखभूषाभस्मोपटेद्स्छुटमोरदेदः । 
फणीनद्रवरन्दुभणिगद्यमानप्रसीदज्गीवा्यटुजीविवादः । २५ ॥ 

द्वीपान्तरेभ्यः पुटभेदनं तत् श्वणाद्वापे सुरभूमिपाछैः । 
वल्काङमाटम्भि न केन यूना सूरेषुषष्छानिउतूरटीला ॥ २६ ॥ 

सभेति ॥ खभा सा यजसमा नखभ्रियो यमकैः पुनरु्ाकारस्वदूप- 
भारिभिरितल्ः । शध्रतानि दिव्यानि रत्नानि यैस्तैः रक्लाभरममूषितैरितय्ः 1 
यमानं बिना तदा नलस्यानायमनात्तेन बिनाभूतैरिदथः । अत एव चुभि- 
यैमायैरदवैः पारिजाते पारिजातस्य देवहमे भामायाः खल्यभामायाः अङ्गणस्य 
चत्वरस्य श्राघुभिङे अतिथौ सति तया उपरते खतील्वभेः । “ भदेधिक्ः 
प्रा्ुणिक आगन्वुरतिधिः स्तः इति इदलायुयः । धठरनैयवुभिरदेवदमैमेन्दा- 
रादिभिः, “प््चैते देवतरबे मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कल्पवृक्ष पधि 
वा हरिचन्दनम्. इत्यमरः । रीः खनं एवाभूत् भभादिलरथः ५ २४॥ 

तद्वेति ॥ ईंशमूषा शशररभरणभूतः अत एव भस्मन उपलेदेनोपलेषेन 

तदद्गरागभससघद्रुमभेन स्फुटगीरदेदः द्राः वायुष्िः फणीन्दहन्दैः खप॑राज- 

गैः प्रणिम्मानो स्याहियमाण , नेगदनदेव्यादिना णत्वम् 1 भ्रखीद्जीवौ 

अरसीद्जव्म्दावादिर्यस्य सो्वर्जविवादः देदकजरनोकः यस्य खं घन् आदि 

श्दाज्वयादिशब्दसद्र दः तत्र खवेषेरे आगमदागरतः ॥ २५ ॥ 

दीपान्तरेभ्य इनि ॥ तव् पुटनदनं कुण्डिनपुरं दवषान्तरेन्यः, 
अपादाने पमी ) मुरख्ड भूमिपायष्ड तैः दणाददपि अवाम् । ठय दि 

वसिन्कछले तत्प्रलमखन्वयेगे द्विवीया । छेन यूना स्पूं पक्षानिदेन 

वूलख् खपाशदर्लाला नाल्य्मि नास्मि ॥ चर्मावक््मेचोपिति लेः कमभि 
दरि चिणु । ““दिभापा चिन्यमुरोः” शयुपखदद्रमापिच्ये ञमागमः 1 मघ्रा- 
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सस्येषु हर्म्येषु निवेशनेन सपर्यया कुण्डिननाकनाथः 1 

प्रियोक्तिदानाद्रनघ्रतायैरुपाचरचार सख राजचक्रम् ॥ २७ ॥ 

चतुःसमुद्रीपरिखि कुपाणामन्वःपुरे वास्िवकी्तिद्रि । 
ओदारयद्ाक्िण्यद्याद्मानां चतुष्टयीरश्रणसौविदद्ठा ॥ २८ ॥ 

अभ्यागते; कुण्डिनवासवस्य परेश्चदृत्तेप्वपि तेपु तेपु । 
भिन्नासिवस्वेप्विवखामलिद्धं खर्पोऽपि नावापि छेर्धिशेषः ॥ ` 

चिलयून} कासुकतवेन कुण्डिनप्रिखमधनात् रणेन विना कार्यखमपनस्पो- 
उ्ान्तरन्यासः } स च वूटटीरेति निद्रोनास्चर्णः ॥ २६ ॥ 

„ रम्येष्वति ॥ षः कुण्डिननाकनायः कुण्डिनो भीमः राजयक 
राजमण्डल रम्येषु दुम्यैषु निवेधनेन निवाखनेन खपथेया अ्येपायादिपूजया 
तथा प्रियो प्रियदचन दानं गन्धमाल्यताम्बूलदिमर्पण भादरो महर 
-मश्ठता विनयाचरणमेवमाधदपचारैरायशम्दाद्धोजमादिषदिधानसद्मदः । वास 

-सम्यगुपाचरत््. उपचरितवान् ॥ २५ ॥ 

युष अतदिवयाद--चतुरिति ५ चवुःपमुव्धद परिखा वलय यस्य 
तसन्. बा{छिताः स्थापिताः द्वीपे एव दाशः करग्रागि यसिन् तासिन्ः 

यृपाणां रारामन्तुरे भूवखयसूप ईति देषः । भीदावं लागः दाकषिप्व पटि- 

विततादुदने दया हष द्म शन्धिययमन तेषां चवुप्येव रक्षण सीबिदका 
ऽनु 4 "सीबिददाः छज्नु्नि त्यमरः ! भीदायादियुगादह्यनख कतः 
दादिरिति भादः + सूपश्मसटारः ॥ २८५ 

अभ्पागतैरिति ॥ भन्पागवैरः ्डिनदाघयस्य कुन्द्य 
भामष्द सम्बन्धिषु परछततपु गूडनिप्पप्रष्यदि तपु तेपूरचांप्पु निधाता 

पवुमिष्टः प्ररम्न्विषरमवमिष्द्थः 1 जनतः सनन्वाद् ष्टमा छः ॥ कुवः, 

म्यारसवत्प्भस्व परमीनममस विद्र गमद्मूनः खस्ोपि रिपो नायापिन 
म्र्प यरेत्र न म्पछरोपयरनद्ूडोपरारदसेरन दुर्दस्छरामित्यय शसर्थः ५ 



१५२ ¦ नैषधकाव्ये 

अङ्के विदरभन्द्रपुरख शके न सम्मुमौ नैप तथा समाजः । 
यथा पयोरश्चिरगस्यक्स्ते यथा जग्धा जदरे मुरारेः ॥ ३० ॥ 
पुरे पथिद्वारगृह्याणि तत्र चिव्रीकतान्युत्सववाञ्छयेव । 
नभोऽपि किर्मीरमकारि तेषां महीमुजामाभरणप्रभाभिः ॥ ३१॥ 

विखासवैदर्ध्यविभूषणश्रीस्तेषां तथाभूत् परिचारकेऽपि । 
अन्नासिपुः खीदिष्युबालिशास्तं यथागतं नायकमेव फश्चित् ॥ ३२ 

अखदगात्राश्चखचामरौधैरमीरने्राः भविवस्तुचित्रैः । 
अम्डानमाखा निपुलातपप्र्देवा देवाश्च भिदां न भेजुः ॥ ३३ ॥ 

अङ्क इति ॥ विदभेन्द्रपुरस्य कुण्डिनपुरद्मष्ध अभ्यन्तरे एष समाजे 

राजसद्वोऽगस्यदेस्ते पयेारारिर्यथा सुरारेः जठेर जगद्वा यथा तथा न सम्ममी 

न्, श्ि्यु तथेव छम्ममाविद्यर्थः । श इत्युत्ये्षायाम् । सनिहस्वहरिकृकष्य- 

पम्येन अस्पेऽपि पुरे समाजस्य मदतः सम्मानोवरे्षणादुपमोस्मक्षयोः सद्रः 1 

तेनाधारायेययोस्नानुरूप्यलक्षणाधिद्छलषरलन्मदत्वमयद्ुतं धस्तु च भ्यज्यते ॥ 
पुरः इति ॥ त्र पुरे उत्छबवाञ्छया पन्थानो द्वाराणि गृह्याणि च 

तान्येव चिश्रीकरतानि तेपामन्यागतान मदीभुजामाभरणप्रभामिः' नभोऽपि 
किर्मरं चित्रमद्धरि । अपिशब्दात् पयिद्रारद्रहानि च क्ि्मारितार्नात्य्थः । 
"चित्रदिमीरकत्मापः श्वदताष कुर" श्यमरः 1 अत्र सथृद्धिमद्रलुवर्णना- 

दुदात्ताजद्ूरः ॥ ३१५ 



१५४ जैपधकान्ये - 

सा विश्वमे खभ्रगतापि तस्यां निशि शखखाभस्य ददे यदेभ्यः । 

तद्र्थिनां भूमिञुजां वदान्या सत्ती सती पूरयति स कामम् ॥ . 

चैदर्भदूताचुनयोपहूतैः श्गारभद्गीष्वचुभाववस्सु । 
स्वयवरस्यानजनाश्नयस्तैर्दिने परघ्राठमकारि वीरै : ॥ ३७ ॥ 

अूपाभिरुबैरपि संस्कृतेयं वीक््याकृतभ्राकृतदुद्धिमेव 1 
असूनवणणे विदुधाधिनाथस्वेनाय सास्रोभि सभा नटेन ॥ २८ ॥ 

सेति ॥ सा भमी तस्यां निशि खयेवरात्पूवैरघ्रौ खपरगतापि अषि- 
स्खम्भावनायां जागरे तु छम्भावितत्वादिति भावः । एभ्यो राजभ्यः खलाभस्य 

खपरापतेविभ्रम श्रान्तिमिरीकसङ्तिमिव्ययेः । ददेऽददादिति यत्तत्तसादात्म- 

दानादेतेवदान्या दाच्री खती पतिव्रता च खती भवन्ती । खप्रातिदानद्रदान्या 

प्रातिर्भिभ्यात्वात्पतित्रता च सतील्य्थः । अर्थिनां भूमिथजां छम भनोरभं 
पूरयति स्म । एवं खकायुद्ानकलोदत्तरयुवससुदयिऽपि सा नदैकजीवितैव 
खती स्थितयः ॥ ३६ ॥ 

धेदर्भेति ॥ परर दिनि परेऽहनि द्भ्य भीमदपते8रयनयेन 
यार्धनेनेपद्षिः रयारमङगीयु रतिभावविन्चम्भगेपु येऽयुमावाः कटराकबिस्षेपादय- 
छद्रत्सु । ?रद्ारभङीप्वजुभाववद्धिरिति पठि +ग्रारचश्ः प्रद्छशयद्धिरिलवर्थः । 

तदिगन्ताग॑तर्वरिः खयवरस्थानमूते। जनाधयो मण्डपः । *मण्डपोऽद्ी जना- 

श्रयः” इयमरः 1 अलमद्ारि अलङृतमू 1 खयवरस्थान प्राप्तमित्यपुः ॥ ३७ ॥ 

भयेति ॥ दिवुधाधिनाथः सुताधीर हृद्रो य न बीच मूपाभिमूयय" 

रतिश्येन षल्छतेऽलद्तेऽपि, ^ घम्परिभ्यां शटरोती भूषय” इति सुगमः 1 
प्रसूलडाये मन्मथे प्रकृतवुडि इथरजनयुदिमेव ॥ *्राह्वस्तु परधम्जनः 

इव्यमरः । अहत एतवान्, न तु भन्द्रयुदिमिखपः । कमः करि दहि 

तड् । हख्दङ्गादिति दितो सेषः १ भय राजागमनानन्तरं तेन नदन शा 
यभा जनि । शमो ममता अनृत्यः । छोनयतेः मय उ९॥३८॥ 



१५६ सैषधकाव्ये 

आद्यं विधोजञन्म स एष भूमौ दतं युवासौ रतिवछमस्य । 
नासययोमूिरियं दृवीया इवि स्तुवसतैः किङ मस्सरेः सः ॥ ४२ 

इदेरशः सन्ति कतीचि दु्ैदछन्िवाढीकनठावल तैः 1 
आत्मापकर्पे किर मत्सराणां द्विपः परस्पर्थनया समाधिः ॥४३॥ 

शष्णेन केमापि जनेऽनवये दान्तिः खल वल्खछखत्वम् । 

रूपेण वत्ंसददूपितस्य सुरेमैरत्वं यददूपि ठस्य ॥ ४४ ॥ 

इा्ददत्नियत्वचनत्वामावा्् \ इतीमं नर स्दु्तिरानानन्दुः + जमानममी- 

करणेन स्ुति्लदयत्तरस्य निन्दवेति भावः ! चन्द्रत्वादुदये्षात्रयद्य संखष्टः ॥ 

आद्यमिति ॥ स एष नलो भूम भूतकते विधारिन्दोराय जन्म प्रभमा- 
वतार हृत्य धः । युवासौ रतिवदढभस्य कामस्य दते द्विव द्ितोचकाम इद्रः । 

नासस्ययोरध्नोस्तृतीया मूर्विरिस्य्थः , इति शत्य ख नलो मत्स: मत्सरवद्धिः 
"मत्सरेऽन्यञ्चभद्षस्वद्रकृपणयोरपि * शलमरः । अक्त आदिन्योऽजात 
मत्वधीयेः ऽकरः । छश्ित् सुत. छल ए स्तुतः खद? पूश्योन पुनदकमपि 

शूवखोभात् स्थित खवं पूववत् ॥ ४२१ 

इ्देति ॥ दः खथेखपैः दद समायामीद्चः इति च्वविन्तोऽपि 
सन्तीति कपयितत्यथः । इतितैवोका्यत्वादग्रयोग. । अयीख्नखावटी इन्द्र- 

यद्गयमानटात्मकमायानलग्द्धि> दृ्टन्विता टन्तोडना निदे माधवा 

पादनाद्दृषत्नि्वथः । तथा दि मत्रा सत्तन्णिान् आन्मनोदपद्नं दन्य 
शति द्विः प्रतिरक्षस्र परेन पुद्गन्तरेन स्पपनया नद्या द्यन्त 

म्रपारण्यापादुनेनेत्दप. । स्वरयष्दन्तायुन् 1 समाधिः च्लि आत्मापश्यषद- 
दारः सल्वित्व्ः। एवाद्यः चति न नन्तृ्न ननानश्चव्दन्दरेदारनेन पू 
वित्वा वुष्वन्ताल्थः + अर्यन्तरन्वाष- प्य पर 

गुणनत्ति ॥ नापि युयनानश्य स्वमदं मरेगुमनन्त इन्यप- 1 

सवदग्पददिना निपःननल्थाधु । जकन देन्तरस्वेख्िन तस्य सस्याय 



१५८ - तैषधकाव्ये 

तेभ्यः परान्नः परिकर्पयस् भिय विदू रीङृतकामदेवान् । 

अस्मिन्, समाजे बहुषु ्मन्वी ममी किडास्मासु धटिष्यत्तेऽपौ ॥ 

असाम यन्नाम तवेह रूपं खेनापिगत्य भ्नितसुग्धभावाः । 

तन्नो भिगाशविवाननरेद्र ! धि चेद्मस्मद्धिचुधत्वमस्तु 1 ४८॥ 

दर्पः कन्दर्पः । " कन्दर्पो द्पृकोऽनद्न' इत्यमरः ॥ दप्यतेण्यन्ताद्ण््लययः ॥ 
ततोऽन्ये अदकाः स्म. । तदन्यर्ये नञ्छमाखः । न दयोऽप्यत्न काम इत्यथः 1 

दप्यन्तीति द्धक दप्ताः, अण्यन्ताद् प्बुट्ग्खयः 1 ततोऽन्ये -यद्पका द्प॑- 
दल्या इदव्थान्तरं पू्वत्षमाचः । छिव छधित्रसद्यताम् अधितां न विभति 

ज कोडप्यत्र नास्य इद्धः \ ‹नाखल्यावधिनी दल्ी * इत्यमरः \ नासत 

सत्यतां च न विरति \ किन्त्वखल्यनला वयामिलयभौन्तरम् ॥ ४६ ॥ 

तेभ्य इति ॥ पूद्छोकस्थस्य यच्छन्दस्यपिक्षया तदे स्यवहारः । ठन् 
तस्मादिराभवनादय भावात् धिमा सौन्दर्येण दिदृरीकृतच्मदेवान् मधरीकत- 

मन्मयाद्नोऽस्मान् तेभ्य रेत्यदिभ्य, परागन्यान् परिदत्मयस्व निधितुष्वं । 
अन्यश्च टै सीम्य { भिया बिद् {ङृतममदेवाप्नोऽस्मास्तेन्यः परानुकछृ्टन् देवान् 

बिदधि1 अलु किमर्थमागता््राहुः जशी भैमी अस्मिन् खमाजे राजग्द्े बहुषु 
मध्ये भ्रमन्ती पर्यन्तो जस्रा पटिप्यत सेत्खतीतवि तया बहुष्वस्ायु नल" 
सूपेत्विति भावः 1 अत एव ्रमन्ती द्यवा न इति अ्राम्यन्ती असाम 

धटिष्यते सङ्घस्यते 1 दिठिति खम्मावनःयमम् । रयाख्येनेति दषः । अव्रार्थ- 

दवस्वापि बिवक्षितत्वान् दवयप्रदरतन्यः ॥ ४७ ॥ 

असामेति ॥ दे नरेन्द! यदम्लमतव नःम सूप सनःत्मनापिगत्य 
हत्वापि ध्रतमुग्यमावाः सीहृतमूढमावाः न्वः इद खयवरे भ्राम भवाम 

धामि यावद् ॥ अस्तर्यद् \ ठत्तलदद्ाद्ापतिवान् श्रीदृप्नमपर्रोऽलान् 

धिहू। धद्मस्नाू वियुपःवं विपणित्वय छनज । अन्यद यत्तव स्पमधिगय 
गदं पारयित्वा धितयुग्यनाका रम्प्चन्दया सन्वः} +सुग्पः सुन्दरम. 



दशमः समैः । १५९. 

सा वागवाक्ञायितमां नठेन तेपामनाशङद्धितवाक्छलठेन । 

सीरन्रखाभोचितयत्रमप्रमेनं न हि स्म प्रतिभाति फिच्वित् ॥४९ 

यः स्पद्धैया येन निजग्रतिष्ठां छिप्ुः स एवाद् तदुन्नतस्वम् । 

कः स्पधितुः स्वाभिदितखदानेः स्थानेऽबहेटां दुल न र्यात् ॥ 

दति विश्वः । असाम नाम दीप्यामहे खड । असगतिदीप्त्यादानप्ठिति धातेः- 

द् \ तत्तसाभनोऽस्माकम् आदापतितां दिक्पतितां पिद । “आशवृष्ना- 

दिशोएपि ° इति विश्वः । ध्दमसमद्विवुधत्वख पिङ् । वुच्छन्यापारादिति भावः \ 
"विबुध. पण्डिते देवे इति विशव. । पूवे एवालद्ारः ॥ ४८ ॥ 

सेति ॥ अनाशङ्ितवाकड्लेन अनाकलितवाकपटेन नटेन तेषां देवानं 
सा वाङ् पूर्वोक्ता भ्याजेकिः अवा्ञायितमामतिश्येनाबहाते। पुरःस्फूविक 

एवार्थो ए्दीतो न चु तत्विक इयर्थः । जानतिरचपूर्वात्पमेनि इदि तडि 

तिद्म्ययधादासुप्र्यः ( $त्तः हि यस्मान् द्रीरन्रामे य उचित्यन्नेः योग्य 

व्यापारे देवतातुष्यनादिः तेत्र मप्तमाखकतमेन नलं धरति दिचिच्मप्यन्यत्र 
अतिभाति भ्म नस्ुर्ति स्म 1 स्यासङ्गे हि मदणन्विदशश्रनिवन्पड इति भाद 

नन्दषमानख इयामत्रिणः परस्वेपिक्षणे कय खपरतारतम्यान. 
म्पकिरिदयाक्ाहयामाई-य दति ॥ योऽ येनोक्कटेन सह सया 
खद्धपमन निजगतिष्ठसुत्छयं चिप्सुः लन्धुभिच्छु, लभेः धप्रन्तादुप्रत्रयः ॥ 

मुः प्पपमान एव ठस्वोककष्पुस्यस्य उप्रतत्वसुकषत्वमाह-व्रदति तवषशरव 

तरोस्तारतम्यं स्फुटीभदतीदखयः ) तया हि खः; प्रवान् सनैगाभिहिवा 

शशदानिः सपो यस्य हत्य स्प्थिनुरदहुलां मूयघामवहेलामवह्धां न र्यात् 
कु्याद्वरदः ॥ अदादमाननावद्यददेदनमनृधुपनिदखप्राबदयति ५।१- 
स्वमी । स्यान युखन् । ^ युर द्र चाद स्यानम्” इरन । ह्रादिदुरद्या 
नलम्व महदुरध्र एव् आषादिति भक् ५५० 
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मीर्देवतागीतयद्यःभरशषस्तिः भरिया तटित्वहलिताभिनेता । 

सुदा तदातैश्चव केशवस्तं सखयंव राडम्बरमंम्बरस्थः ॥ ५१ ॥ 

अष्टौ वदाष्टाजु दरि द्टीः सदोदिदशुर्भिदिदेर देवः । 
लेङ्गमदृष्ठापि शिरः भियं यो दृष्टैः सृपावादितकेतकीकः । ५२॥ 

एकेन पयष्िपदात्मनाद्रि चश्चुधैररेरभवत् परेण । 

तैददादश्चाव्मा दशभिस्तु शेपैदशोदशटोकूत खोकपूर्णीः ॥ ५३ ॥ 

गीरिति ॥ तदा तस्मिन् काले केशवा विष्णु. गीर्देवतया वम्देवतया 
मता यश्श्रशषस्िः कीर्तिश्रवन्धो यस्य घः भरिया लक््मदिन्या तडत्वितः 

सवियुतरो मेष उकितस्य विकासस्य अभिनेतानुकती सन् अम्बरस्थः त 

सयवरस्याडम्बरं षरम्भ सुदा दपेगेक्षत श्सुतान्य इति भावः ॥ ५१ ॥ 

अण्ाविति ॥ तदा तन्मिन्कक सदः खयवरसभां दिद: दरुमिच्छुः 

गत इति क्षेपः 1 देवश्ववुङखोऽशसु हरित दिषु अघर दृषटीनिदिदेशच प्रेरयामास 
अषटदिगागतजनतावलोकनार्थमिल्थ. । यो देवो लङ्ग ज्योतिर्विं्नसम्बन्धिना 
[किरःभरिय लिक्गखोत्तरावधिमिदयर्थः । अद्षटरापि दौ लिद्गशिसेददीनविपये खषा 
वदतीति गपावादिनी सा कृता गपावादिता सपावादीक्तेदययः । मृषावादि 

श्म्दात्तत्करोतीति ख्यन्तात् कर्माणि क्तः । पुवद्धावाटलोपायर्थं णापिटवद्धावोप- 

-सङ्कयानाष्टिलोपः । तथा कृता केतकी यन स कूटसाक्षीकृतकेतकरकुुम इयथः ॥ 

“ नवृतश्च इति कम्सनाखन्तः -1 पुरा किर बर्मा ज्योतिर्थिज्गस्य ध्िरोदेदा- 

मच्राप्यदरा्षमिव्युक्छ "तन्न शिवश्चिरःपतित केतकीकुञुमं क््टस्ाक्षीचकारेति 

सीरागिकीः कथातनाजुखन्येया + तथा च च्िवदिर-पारमिद खर्यवरागतजनता- 
सागरपारमपि अष्टाभिदषटिभिः पदयन्नपि नापद्यदिल्य्थः ।॥ ५२ ॥ 

पकेनेत्ति ॥ ददखात्मानो रूपाणि यस्य स द्वाद्शत्मा सूर्यं एन 
आला स्पेणाद्रिं मेरु परयक्षिपन् प्रदक्षिणीकृतवान् प्ेणात्मना सुररेदिष्णो- 

खश्ुदीक्षिणमभवव् पैरवचिदैशभिसैरात्ममिरे जेकपूणीः जनसम्पूणौ. दश्च 

दिशो आरोकत आलेकितवान् ॥ ५३८ 
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प्रदश्चिणं दैवतदम्यैमद्रिं पदैश्च कुर्वन्नपि शर्वरीशः । 

द्रा महनदराुजद्िमूयौ नं प्राप वदशेनवि्नवापम् ॥ ५४ ॥ 

विलोकमान बरछोकरदमी वात्काछिकीमप्छरसो रसोत्काः । 

जनाम्बुधौ तत्र निजाननानि वितेनुरम्भोखुदकाननानि ॥ ५५ ॥ 

न सकट किमलक्षि नो सा सिद्धेः किमध्यासि सभाप्तशषोभा 1 

सा फिनः किं न रसादसेवि नादश्च दर्पेण मदर्षिभिश्च ॥ ५६॥ 

शरदक्षिणमिति ॥ शवैरीशनद्रोदेवतानां म्ये वादम्, अदर मेदे 

पदैः प्रदधिणि द्मेघमपि मदेन्दातुजसेपेन्द्रस्य विष्णे्टिमूत्यो नेव्रह्पेण द्रध 

चन्. तस्य खमबरस्य द्रीनननिन यस्तप न प्राप । चन्द्रस्य खयमनागततवे- 

श्वि तल दिष्णोरागतत्वासद्ामाकिरूपेणदारदेरेत
ि कुतस्वल्य दरानदधिश 

द्यः ॥ ५४ ॥ 

विलखोकमाना प्ति ॥ रयन रगेगोत्छा उन्मनघः उप्युक्य खयः, 

उत्क उन्भना इति निपातनमभिषाने च ॥ तात्कालिकं तत्दमसम्ां वर्क 

स्मौ पर्विदूजनशेभा विस्कमाना अआटेष्माना अप्यरससत्र जनाम्बुपी 

ख.स्पाठाख्िकजनाणव भूिषठसयोगाद् । निजाननानि स्वसुखानि अम्भोद 

सननानि क्तिः दधुः चद्न्तमेतानि तन्युखानि पश्रानीव रेजुरिखर्थः ॥ ५५ ॥ 

नेति ॥ तदा आतमा स्यद्धन्तिः खा खमा यक्षाणां लुः शद 

यददनीरयि नदि स्म् छिद्का नाध्वा नाभ्याविता स्मि सपः 

रयद्दापापरसिदि न यदिवा ननि! मदर्दिनः दण नादि च नच्यस्मिर् 

ाप्दाखमे भवि युस्याखम्मवारदसन्यादन दने पर्बछ्ति । वषाव चद 

प्दपास्पः1 खरप स्मि ५५९ 
३१ 
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वाल्मीककिर्छावत तामनेकशाखच्रयीमूरदराजिभाजा । 

छेदो बिना कण्ठपयेन यस्य दैवी दिवः परागुवमागमद्वाक् ॥५७॥ 

शंसि संसद् गुरुणापि चार्वी, चावौकतासर्वविदृपकेण । 
आस्थानपदटटं रसनां यदीयां जानामि वाचामधिदेवतायाः ॥ ५८॥ 

नाकेऽपि दीव्यत्तमदिव्यवाचि वचःखगाचार्यकवित्कवियैः । 

्ैदेयनीतेः पथि सार्थवाहः कान्य: स कश््येन सभामभाणीत् ॥ 

वाल्मीकिरिति ॥ तां सभां वात्मीकिरयुनिरश्छाषत असुत प्राक् 

श्रथममनेकाः शाखाः काठक कपादिविदवि मायाः ब्रक्षावयवविशपाशच यस्याः सा 

अनेकशाखा, “शाखा वेदप्रमेदेषु बाहौ पाश्वहम्नयोः' इति वैजयन्ती । सा च 
सा यी त्रिवेदी च सेव भूखहराजिस्तस्पद्धिः ता भजतीति तद्धाक्, भजो ष्विः। 
तेन, तद्धाजा पथिकविश्नामव्रक्षवतेख्थेः यस्य कण्ठ एव पन्ास्तेन कण्ठपथेन 

कम्देवी छन्दोमयी सरखती छेसं बिना जनायाकन दिवो दुलोात् भुवं 
भूलोकमागमद्ागत । येन छन्दोवद्धा सरखती प्रयममनायासेन भूनोकमवता- 

रिता तेनादिकविनःपि स्तुतयः ॥ ५७ ॥ 

प्राक्षंसीति ॥ चावां चासः रम्या । बोते गुणदचनादिति पकल्पिकी 
प् । सेसस्खभा चारबकतया चा्वोकिद्धान्तितया हेतुना सर्वविदूषकेण गुरूणा 

वृदस्पतिनापि प्राशखि प्रशिता क्रिुतान्यैरिति भावः । यदीयां रघनां निहा 
वाच्चमधिदेवतायाः सरखल्वा आस्थानपटमास्थानपीठ रसिंदाखन जानामि ॥ 

* शासनान्तरपीव्योः पदम् * इति विश्वः । सर्वविदूषकेण वाचस्पततिनापि स्तूयत 
इति सभाश्षोभायाः परमोत्कपं इति भावः ॥ ५८ ॥ 

नाकेऽपौति ॥ यः कन्य: भतिशयेन दीव्यन्तः दीन्यत्तमाः देदीव्य- 
मानाः, तखिच्यदिष्वा त्वञ्च इति पुवद्धादः । ता दिन्यवाचः संस्तवो 
यस्च ख्गँऽपि वचःच्लजां वाग्गुम्फनानाम् आचार्यकमाचार्यत्व, योपधा- 

द्रसूपोत्तमादुन् । तद्वितछवितामार्गोषदेशय कविः खयं कवयिठा च, दद्या 
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अमेख्यद्धीमच्पः परं न नाकषैदेतान् द्मनसखसैव । 
दं बिधातापि बिचि यूनः खङ्िर्पसवैख्मददेयन्न; ॥ ६० ॥ 

एकाफिमाविन पुरा पुरारियैः पञ्चतां पथ्चशरं निनाय । 

तदद्धीसमधानमसुप्य कायनिकायरीखाः किममी युवानः ।[ € १ ॥ 

अपद्यानि पुमांसो दैतेया देयाः, दितिशन्दात् छदिकारडीषन्तात् घीभ्यो ठक् । 

न्यथा दिखदित्येयादिना ण्यप्रत्यथस्य पूरवविप्रतियेषेन उगप्वादकत्वात् । 

लिङ्गविशिष्टपरिभाषात्वनिदेत्ति तिः । भाष्यवार्विकयोरनुरक्त्वादखाधुरिति 

चित्, । परेत्वभियुक्तप्रयोगादमिधानिकप्रसिद्धेथ तथ्राद्रियन्ते ) तेषां नीतेः 
पथि दैत्वनीततिमाने साय वदतीति सा्यवादोऽ्णीः । कर्मम्यण् । स काल्यः 
कवेरपद्य धकः, कुवोदिभ्यो ण्यः! ता घभां काष्येन प्रबन्धेनाभाणीदव्णयत् 1 

° काव्य भन्ये प्रदे काल्य" इति विश्वः ॥ ५९॥ 

अथ पडभिस्तत्कान्यमेवाद--अमेखयदिद्यादि ॥ एतान् यूनो युव- 
जनान् भीमचरप एव नामेखयत् न मेखितवान् \ तथां दमनखसा दमयन्त्येव 

नाकर्त्खयुभेनेति पः । विन्दुं बिधातापि विचित्य एश्त समृह्यदं पुयेवतिं 

युवरूपखकिल्पसर्वसं खनिमोणद्ौ्लखम्पद नोऽसाकमददीयव् रासः भ्रयन्नात् 
मसीन्द्यसम्पदा ्रद्मयः खनिमौणदधोशलेग्रद्मयानम्यखनाचेदं युवमेटन“ नत्वे- 
ककस्मादित्युदरक्षा ॥ ६० ॥ 

पफाकीति ॥ यः पुरारिः पुरा एडक्मिविनाखदायत्वेन देवुना 
पयशर स्मरं पखानां भावः परयता पायर्भीतिकस्य शदीरस्य प्रथा विश्रम 

मरप्रमिति यावन् तं निनाय, अनी युवानः घयुप्य कामस्य घम्बन्धिन्या, 

स्तस्मात् पुररेजिमः समाधानं निवारणं निकार इत्ययः । कार्यद्यरणगो. 
रमेदोषदार्; । ्रयनिश्रयसीता यशरखमूदविसास्तद्ेदाः स्मिति यावद्. ॥ 
एशि आम दरः खदरिन्यतीषवि मवादनेख्या पस्विताः कमभ्यब्यूहा ध्म 
श्या । श्यं ङामरस्त्या इदः ॥ ६१५ 
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ूर्णन्दुबिम्वानवुमासमिन्नानखापयत् कापि निधाय वेधाः । 

तैरेव शिरपी निरमाद्मीषां सुखानि छबण्यमयानि मन्ये ॥६२। 

सधा्ितं मूध रत्रमेतैयन्नाम तानि खयमेव एव । 
स्वतः प्रका परमात्मोये बोधान्तरं न स्फुरणायैमध्यम् ॥६३।१ 

प्रवेक्ष्यतः सुन्दस्रन्दसमुदैरिदं सुदा चेदितरेतरं तत् । 
न शक्त्यतो उश्चयितुं विमिश्रं दस्तौ सदसमैरपि वत्सराणाम् ॥६४॥ 

पू्ण॑ति ॥ शिल्पी निमौणङ्कुशलो वेधाः अनुमास मासि मासि भिन्नान् 
नानाभूतान्. पू्णेन्डुविम्बान् संसारस्यानादित्वादसद्खवानिति भावः । करामि 

निधाय निक्िप्यास्थापयत् स्थापित्तवान् चिरमरक्षदिलययः \ अय तैः पूणमु 

बिम्धेरेवामीपां यूनो ावण्यमयानि सुखानि निरमात् निर्मितब्रानिति मन्ये ४ ` 

, उत्परक्षा ॥ ६२५ 

सुधेति 1 एभिरषेभूषध भरि रन्न सुषा किरोमणिदरा धतः 

इत्यथ । कुतः ययस्सदिते स्वयमेव तानि रलानि नाम सख तथोक्श इयथः । 
१रन्न सखजातिम्रे्ठऽपि ° इयमर । क रनधारणेनेति वाच्यप्रतीयमानयोरमेदा- 

ध्यवसयिन बयर्योक्कि' ! तथा हि खतः प्रकारै खयंप्रकाे परमात्मैव वोध- 
स्वस्मिन् खरूपचेतन्ये विपये स्ुरणा्यै धरकादनार्थं वोधान्तर नाभ्यै नपिक्षयम् + 
दृ्टन्तालद्ारः ॥ ६२३ ॥ 

श्रवेक्ष्यत इति ॥ दलावश्विनावुेमेददिद सुन्दरढन्द रमणीयवमं युदा 

कौतुकेन प्रवक्ष्यताऽन्तः प्रविष्टौ मविष्यत्त्ेत् तेत्र पिमिध्र मिलितमेकाकार- 

तयानाभिव्य्तम् + इतेकरमन्योन्य वत्सराणां खदश्वररि लक्षधितुं अविदिकतया 

भ्रदीतु न शक्यत श्तौ न भविष्यतः । अव्र दयोः सँन्द्यगुमस्चम्येन . 

सुन्दरबरन्देकतापद्या सामान्यालद्कारः ! “ सामान्यं गुणसाम्येन यव वस्तन्तरै- 
कता” इति लक्षणात् ॥ ६४ ॥ 
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स्ितेरियद्धियबभिर्विदग्येद्ग्धेऽपि कामे जगतः क्षतिः का । 
एकाम्बुविन्दुल्ययभम्बुराशेः पूणेख कः रसति शोपदोपम् ॥ ६५ 

इवि स्तुवन्. हनिवगेणाभिभेन्धवैवर्गेण स गायतेव । 
ओद्कारभूस्ना पठतैवं वेदान. मदधिषुन्देन चथान्वमानि ॥ ६६ ॥ 

न्यदीविश्षकच्तनथ राजसिदान् सिद्धासनोपेषु विद्भैराजः । 

गू्गेषु यत्र विद्ौरिवभिरशोमि कार्वस्वरभूधरस् ।॥ ६७ ॥ 

विचिन्त्य नानामुवनागतांस्तानमत्यैसङ्कीलेचरित्रमोतान् । 
कथ्याः कथड्कारममी सुक्तयामिति व्यपादि क्षितिपेन वेन ॥६८॥ 

स्थितैरिति ॥ विदग्धः प्रगतमैरदन्धेश्च स्थितेरियद्धितावद्धियुवभिः 
परिपूर्णखेति शेष" । जयतः कामे दग्भेऽपरि का क्षतिः न्यूनते नं कापीवयर्थः ! 
तथा हि पृणखाम्बुराशेरेकाम्बुविन्दुन्यय कः शोष एव शोयस्त शंसति न 
कोऽपि दोपतेन शसलतीद्यथैः । दृष्टन्तालङ्कारः ॥ ६५ ॥ 

तीति ॥ इतीत्थं स्दुवन्. स काम्यो गायतैव गन्धरववर्भेण हुुतीनां 
वर्मणा; पुनःपुनरुचारणानीदयर्थः 1 ताभिरन्वमानि असुमतः कर्मणि उदू 1 
तथा वेदान्. पठतैव मदर्षिदृन्देन ऊँकारभूप्रा प्रणवभूयस्वेनान्वमानि अघ 

गानि हुङरि. वेदपाठर्यः ऊश्च कोन्यवाक्याद्मतिः कतविन्युतक्षा 1 
‹ऊमिखनुमतती प्रोक्त प्रणवे चाध्युपक्रमे इति विवः ॥ ६६ ॥ 

न्यवीविश्चदिति ॥ अथ विदभराजो भीमस्तान्. राज्ञः पिदानिवं 
राजघिदान् राजम्र्ठन् धिदासनंचेपु न्यवीविशच. उपवेशयामाच ! विदेणौ च 
छडि च \ यन येषु सिद्धासनेष्वभी राजे" छतिख्वरभूधरस्य देमद्रे, शेषु 

तरिद्रिवाशोमि शोभितम् । भवि उड् ॥ ६७ ॥ 

विचिन्त्येति ४ तेन दितिपेन भीमेन नानामुवनेम्य आगतान् 
यूते मयैः बश्चेलीनि दी्तयिवु चक्यानि चरिघ्रयि गेोव्रप्य कुल्मनि नामानि 
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्द्धाज्सद्धल्पितकर्पनायां कस्पदरुमस्याय रथाङ्गपणेः । वि 

तदाकुखोऽसौ कुख्दैवतस्य स्यति ततान क्षणमेकतानः ॥ ६९ ॥ 

तच्िन्तनानन्तरमेव देवः सरस्वतीं सस्मिवमादह् स स्म । 

स्वर्यवरे राजकमोवब्चवकीमिह त्वां करवाणि वाणि 1 ॥ ७० ।} 

रश्व शीरु्व चङभ्व राज्ञां जानासि नानामुवनागवानाम् । 

एपामतस्त्वं भव वावदूका मूकायिदु कः समयस्तवायम् 11 ५७१ ॥ 

च येषा ते न भवन्तीति तथोक्तासतास्तथाविधान्विचिन्यामी युवानः छुतायां 

विषये कथङ्कारं कयम १ अन्यथेव कथमित्यादिना णमुल् 1 कथ्याः कथनीया. 

अचो यत् , इति देतोव्येषादि दिषण्णेन अभावि । भवे छद् 1 प्रार्सिताद्भ्य- 

वायेऽपि खदिरप्रतेरिति षत्वम् ॥ ६८ ॥ 

श्रद्धाद्विति ॥ अथ बिपादानन्तरमाकुलोऽसौ भीमः तथा भ्रद्रादूनां 

स्दिग्दील्ादिना आदच् श्रस्ययः । सदत्पितकल्पनायामीप्सितायैसम्पादने 

केल्पद्मस्य कुख्दैवतस्य रथाद्गपणेः छष्णख स्मृतिं क्षणमेकतानोऽनन्यग्ाततिः 

सन्. ततान । ^ एकतानोऽनन्यद्त्तिः' इत्यमरः \॥ ६९ ॥ 

तदिति ॥ तस्य भीमस्य चिन्तनानन्तरं स्मररणानन्तरमेव स देवो 

हरिः । सरखतीं खस्मितमाह स अभ्यभगये । ब् स इति भूते लद् । किमिति 

दे वाणि! अदं त्वां खयम्बरे राज्ञां समूहो राजकं, गोत्रोकषेद्यादिना बुम् । 

तस्य गोत्राणां नान्नं कुलानां उत्तना चरिचाणाच वक्रीमाख्यात्रीं करवानि + 

प्रेषा खट् ॥ ५० ॥ 

लमिति ॥ दे वाणे! नानाुवनागतानां राङ्ञं कुल्य शक्य 
वल अनादि 1} अतः कारणात्. समेषां वावदूका बक्षी वश्वी्योदिगुणतो 

व्थयित्री भव । °वाबदूकस्नु च्तरि ° इद्यमरः । यजजपेखयत्र वदेशेत्ति वार्तिकेन 

वदेय्छगन्तादृ्ः दति खामी + तथा हि तव मूकायिवु मू्वद्ाचरिवु तूष्णी स्थातु 
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जगश्रथीपण्डितमण्डितेपा सभा न भूतान च भाविनी वा। 

राक्षा गुणज्ञापनकैतवेन सद्ध यावतः श्रावय वाूुखानि ॥ ८२॥ 

इतीरिता तन्चरणात्त् परमं गीर्वोणचूडामणिमृष्टशेषम् 1 

व्य प्रसादेन सदाक्षया सा वाद्य मूप्रोदरिणी वभार ॥७३॥ 

मध्येसभं सावतत्तार वाखा गन्धर्ववियामयकण्ठनाला । 
मरयीमयीभूतवखीविभङ्गा सादित्यनिर्ेपितरक्तरङ्ग! ॥ ७४ ॥ 

भूकथेस्दादाचागायं॑क्यडन्तात् कालसमयवेराघु मुन्. । अये कः मयः 
छो वेावरः वाग्मिनाम् जवडरे चूप्णोभादो न युक इत्ययान्तरन्याघः ४ ७११ 

यागपखरत्वमेवाह--जगदि ति ॥ जगत्तस्य ये पण्डिताः बावस्पला- 

दयः तैरतेधमण्तषा सभा नभूता न च भाविनी वान मरता नच भवि. 
प्यतोलः \ भते शद्धो यृण्ापनश्चतवेन युणप्र्शशनछ्येन रद्ध पवतः 
पण्डितान्. वाट् युखान्युपन्याघान्, ^ ङ्क पायान् पण्डितः खविरित्रिं उपन्यास 

याद् मुखम् एत चामरः ) भावय । पण्डितमण्ड्टी दि विदुपां विुम्भण- 

स्थान, तत्रापि तर्णभदि वाग्धफल्यमयोग्यता च स्यादिति नावः ॥ ५२५ 

इतीति ॥ श्पारिता जपादौ वाणी तस्व देरेदरमाद्वर्वाणानः देना 
पूडामागनिः स्विदि द्द रेष पराय तस्व रेः जशदव प्रह्मदिन भनु 

सद्यदा२ मूरा सयर्दर्णा भादरवतो छती यनार ॥ ०२५ 

मभ्येसममिति एसा बा मध्व मनाया प्ले, वरि मप 
पण्या याण शरन्ययानार, अरतनार 1 दशी मादा युश्लर्गन्धरेषिया 
यानपिद् न्मपस्नदिद्धरः स्नान यस्वा गा प्र्यानदामूल्येदरधय- 
मूला वनीदवभद्वा धरदलप्सत्य कन्य मा सदिपन दददेन निदता 
तिका ससो रथ्यः दण्डा श्व रेस्वाः छा ५७८ 
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आसीद्थवा चनिवटिन्रिवेदीमूखाटिनिगेय वितायमाना । 

मानाभिचारोचितमेचकश्ीः श्ृतियैदीयोदस्रोमरेखा 11 ७५ ॥ 

रिक्षिव साक्षाचरितं यदीयं कर्पश्चिया कल्पविधिर्धदीयः । 
यस्याः समस्ा्थनिरुक्तिरूपैक्रिखकतविया खलु पर्यणंसीत् ॥५६॥ 

जाला च दृत्तेन च भियमानं छन्दोसुजटन्द्रममू यदीयम् । 
गछोकार्धैविश्रान्तिमयीभविप्णु पर्वद्यीसन्धिसुचिह्मध्यम् ॥७५॥ 

अय चतुरदश्छोक्या वाग्देवीमेव वर्णयनि--आसीदिति ॥ अथवौ 
धुतिरथभेवेदः तिन्लो वर्यः चिवलि , ' भिवलिप्रसिद्धिः सन्ञा चेत् ' इति वामनः। 

तद्रूपा त्रिेदौ सेव मूक तस्माद्विनिमत्य वितायमाना वितन्यमाना तनेति्यको- 

स्यनुनासिस्य विकल्पादात्वम् 1! अथर्वणस्तु च्र्युद्धारः दति श्रसिद्धिः । नाना- 
विधानामभिचाराणो हिंसाकर्मणासुचिता भचकधीः छष्णकान्तिर्यस्याः सा । 

अन्यन्न अनाभिचारः नञ्समासः, स ने भवतीति नानाभिचारः पुनरपि नस् 

समासः नामिप्राप्तिरिव्यये" । तस्य उचिता सा च खा मेचका श्रीयेष्याः सा 
तथोक्ता यदीया यस्या. घम्बन्धिनी उदरे रोमरेखा रोमराजिरा्रीत् ।} ७५, ॥ 

दिष्सति ॥ शिक्षापनन्थ एव साक्षात्खयमेव यदीयं चरितमभूत्परोपदेश- 
रूपत्वादिति भावः । यदीय आकल्पविधि. प्रसाधनविधिः कल्यश्निया कर्मकाण्ड 

भूतया कल्पसूत्रलक््या नित्त इति शेः । निरक्तवियैव यस्याः समस्तानां 
सवैपदाथोना निरक्तिरूपर्निवैचनमन्गिभिः पथैणसीत् खद तद्रूपेण परिणता- 

सीदिदयर्थः । णमेडि अस्विसेचेऽषक्त इतीडागमः यमस्मनमातांसक्वेति 
सगिडागमौ, इट ईटीति ससेपः 1 उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशद्येति णत्वम् ॥ 

जाव्येति ॥ जाला मात्रारूपेण तेन वर्णदततरूमेण च भियमान 
द्विषाभूत तथा छोर विधान्तिमयीभविष्णु विध्रान्तिरूपतामापत्नं छन्द्रछन्दो- 

भ्न्थः परवृणोः कूर्परपूर्वोत्तरभागयो द्वयी तस्याः सन्धिस्तेनः चिदं सुन्यक्तं 
मध्यं कूषरस्थान य्य तयदीयं भुजदवन््रमभूत् द्विविध छन्दो भुजयुगत्वेन 

ऋछोकायेविर््रान्तिः कूर्षरत्वेन पर्येणंसीदिदय्थः । ५७५७ ॥ 
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असंशयं सा गुणदीैभावकरृतां दधाना विततिं यदीया । 
विधायिका शब्दरपरम्पराणां किश्चारवि व्याकरणेन काश्ची ॥ 

स्थितैव कण्डे परिणम्य दारता बभूवोदिततारयृत्ता । 

ज्योतिर्मयी यद्धजनणय विया मध्येऽङ्गमद्धेन शेवा विद्धे । ५९। 

अयमि वादिम्रत्तिवादिगादस्पक्चरगेण विराजमने । 
तौ पूर्वैपश्चोचस्पक्षदयाे रदच्छदौ भूतववती यदीय ।॥ ८० 1 

असंह्ायमित्ति ॥ किव गुणस्य पूवस्य दीपभविन दर््येण कतां 
विततिं बि्ारं दधाना भन्यन्र युणथ्च दीर्धथर भावप्रघ्वयश्च इृत्परत्ययथ्च तेपां 

वितति दभनिति विपरिणामः । श्चन्दप्रम्पराणां हिभितपरम्पराणौ विधायिका 

जनयित्री अन्यन्न सुक्तिढन्तशन्दपरम्पराणा विषायक्रेन साधकेमेति विपरिणाम ) 

खा प्रसिद्धा यदीया फावी न्याङरयनारनि रचिता अखदायमिदय्थः । अ्थाभवि- 
उभ्ययीमावः ॥ ७८ व 

खिततेति ॥ कण्डे वावि अन्यत्र प्रीवायां स्थिता उदिता उक्ताख्वार 
अधिल्दादयो येषु तानि गृततानि पयानि यत्या खा अन्यत्र उदिततेरा निर्जित- 

श्यमोक्कि खाय सा वृत्ता व्र उ तयोक्ा। ' तारामुक्ादिषदुद्धी तर्ये 

शरदा) धच प्यचेरे त्रिपु" इति चश्चमाद्रिभरामरौ । अङ्गानां सिक्षादीनां 

अन्यन करीना सथ्य मध्येऽ, "परे म्ये” इत्यादिनाम्ययाभावः । भदन 

एख्वादिसद्ध पादिन भता पूर्णा अन्यन्न भटेन कडिनोरघा भता भरते. 

भर्व कमपि ऊः । "भट द्ेपञन्तिढे विदे" इतयुभमघ्रापि वजयन्ती । 
समोतिमयी नक्षदपपाना अन्यत्र माखनी, "उ्योतिस्वारात्नमारशसादकपुप्राप- 

क्वशत्मसु* इति च वैजयन्वा । विपा अ्यातरविद्ेद परिणम्य विहृत 
सद्धजनाप दसः छेदनाय शाप्टता कभूय यद् इषयुल्छ्ा ॥ ५९॥ 

शः 
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नष्याथेक्मायैकवेद्भेदा द्विषा विधाय सितयात्मदेदम् 1 

चके पराच्छादनचारु यस्या मीमांसया मांसलमूरुयुग्मम् ॥८१॥ 

उदेशप्वैण्यपि लक्षणेऽपि द्विधोदितः पोडल्चभि; पदार्थैः । 

आन्वीक्षिकीं यद््खनद्धिमालीं वां सुक्किकामाकलितां प्रतीमः 1८२ 

रदच्छदौ भोषटौ भूतवती बभूवतु, भवतेः कवतुप्र्यः ! अवैमि उत्ेक्षे ते 
अत्र ओष्टावपर वादिनाबभिवादनव्यापारवन्तौ रागवन्तौ पूर्ोत्तरीमूतौ चेति 

द्रष्टव्यम् ॥ ८० ॥ 
ब्रह्चेत्ति ॥ प्रच्छादनवारूक्कृषटवसनाभिराम मासमस्यास्तीति मांसलं 

परीवरं सिध्मादिरवादिलच् + यस्या ऊद्युग्मे परेषां प्रतिनादिनामाच्छादनेन 
तिरस्करणेन चार शोभनमात्मरेह खसखरूप च। विति विशेषणान्नपुसक भ्रा्यम् । 

«कायो देह. ऋबिपुसोः" इयमरः । बरद्मेवार्यः प्रतिषायार्थो यस्य यः, सद 

दविभाषा इति कप् ! भावग्रधानो निर्देशः । ब्रह्मा्थकमौ्धकत्वाभ्यां यो बेदख 
भेदो द्वैविध्यं तस्माद्धेतो द्विधा विधया पूरवोत्तरमीर्मांसाूपेण द्विविधं कृत्वा 
स्थितया प्रतिष्ठितिया मीमांसया द्ैविध्यया चके कृतम् । गम्येिक्षा ॥ ८१ ॥ 

उदशोति ॥ यस्या दश्चनानां दयोमोलयो. समादारो द्विमाटी आवन्ते 
वेति घत्वे द्विगोरिति दीप् । तामेव आकलिता शुम्फितां सुक्तेव मुकिका 

सुक्ताशम्दात् खभ कग्रव्यये केऽण इति हसे तस्य भापितपुल्कादेति क्पू 

सयेत्वम् । ता सुक्तावटामिलर्थः । उदो नामतः कतेन ठस्य पर्वण्यवसरेऽपि 
व्यावर्तकं क्षण तत्पर्वण्यपील्यधेः । द्विधोदितः द्िवारसुकतंरिय्थ. । अन्यत्र 

सक्षणे सामुद्रकदक्षमे द्विषोदितैदरयण्येनरकरिवयर्थः । उभयपोडशदश्चनत्वख 
भाग्यलश्षणत्वादिति भावः । पोडखभिः पदार्थः प्रणणादिनित्रहस्थानन्तिष्प- 

रक्षिता मुक्तिं कामयन्त इति सु्छकामाः सुमुक्षवः शोलिकामिभक्षावरिभ्यो 

ण इति णश्र्य । तैराकलित्तामभ्यस्ता प्रमाणादिसूत्रेण पदाथीना तत्वज्ञाना 

भिभरेयश्वाभिगम इत्युक्तत्वादिति भावः । ता प्रसिद्धा प्रलयक्षाममाभ्यामीक्षिततस्य 

पश्वादीक्षणमन्वौक्षा छा प्रयोजनमस्य इयान्वीक्षिदी तक्ेदिया, प्रयोजयमिति 



वृद्चमः समैः. । १७६ 

तकौ रद यद्टदनस्य तक््यौ बदेऽस्य श्चक्किः क तथान्यथा तैः । 
पञ्च क दातुं गुणक्ारिपूगं क वादतः खण्डयितुं प्रसुत्वम् (८३४ 

सयवं व्यास्रपराडाराभ्यां प्रणीतभावादुभयीभविष्णु । 

तन्म्त्यपश्चप्युपटद्यमाणे यस्पाणियुग्मं वृते युराणम् ॥ ८४ ॥८ 

ठन् 1 तां अतीमो जनीमः, अतिपूर्वदिणो छद् द्विराहतदोडशपदोदितताद्ग्- 

दन्तपद्गियुगलतेन परिण्तेलयुेक्षा्यैः } अतिपायप्रतिपादक्योरमेदोपगराधः 
दान्दी्िक्येवं तथा परिणतेत्यु्छम् ! दखनद्धिमा्कीमवारुटितां सुकिकामिति 
श्छष्टपदेषात्तेन सूपकेषोकोत्क्षा(याः सषटरः ॥ ८२ ॥ 

पुनर्दन्तानिव तरकत्नापि उद्क्षते-तकी इति ॥ यद्वदनस्य प्म्ब 
न्धिनो रदा दन्ताः, “रदना दश्चना दन्ता रदः” इलमरः । तकौ उदाट्याः 

पमाणानुप्रादककषानविशेषा तन्मयास्तकयो उसमेशषयाः 1 अन्यत्र तकवत् कर्कशाः 
दः । तभा दि अस्य वदनख पैखथामूतरविना वादे कथायामभिवदनव्यापारे 

चतथा तादृशी शचि. क्र । प्रं पप्रिकौ दातु पत्रालम्बन कुं अन्यः 
ताभ्यूीदलादिकं दादु यण्डयितु शक्ति क । दते: ददतिश्च वमन् । तडा 

ुणशाचिनां प्रतिभादियुणवततौ बावदृ्धानां पूय न्दरं वादतो वादेन पण्डयितर 
भदक अन्यघ्र येति छेदः अदो भक्षयत. गुणशाकिर्ाव्य पूय पूगीफल, 

"पूरः फयुङ्दल्दणेः कलमः 3 सण्डयित्र॒ एक्टिव धमु सामथ्यं व्रा 

शेषद्रतिमे्थापरितेये दन्तानां तद्परिणतित्वेनोयपेति षष्टः ॥ ८३॥ 

सपल्वयमिति ॥ म्यासपरा्रान्या प्रनभावात् प्रणीतत्वदुमयो- 

भदिष्यु द्विदुनामष्ुखम् ॥ “भुवद ” इतीच्युच् } ययम्यद्टदददुरणानां कता 

सस्प्यतायुततः ) तंपावि--पुरान बष्णद चने य्य बन्दे पराशरमितयादि मधिद्- 

ग्मेतखम् । नन्द्रद्ध मन्म्यपद्मपुराणादिररमिरादिणब्दात् करूनस्धन्दादि- 

सद्र. 3 अन्य मरखपद्ादिदेपपंनरादिशन्दान् प्वजदल्यादिपद्वदः । उप 
लक्यमापम्तिनिषठपः ॥ सपं सदिस्तार, “वदद त्वन्न अदत चाति 

पप्तितौ' एवि वैजयन्ती 1 अन्य सुद् सदश पदवदेन पद्यम्, ^ भव्य 
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आकर्पविच्छेद्निवर्जितो यः स धर्मश्चाखन्रज एव यस्याः । 

सश््यामि मूधौ श्रतिमूलशारी कण्ठे स्थितः फस्य सुदे न इचः ॥ 
श्वौ वाभ्यां प्रणवस्य यस्यास्तद्विन्ुना भाखतमाङपत्रम् । 
तदर्धवन्दरेण विधिर्विपथ्चीनिकाणनाकोणधलुः प्रणिन्ये ॥ ८६ ॥, 
विकुण्डटी बृत्तसमाप्षरिप्याः कराङ्कुखी काच्चनठेखनीनाम् । 

कैश्यं मसीनां स्मितभाः कटिन्याः काये यदीये निरमायि सारेः॥ 

विभक्ति ” इत्यादिना सददब्दस्य गुणीभूतसाटदयार्थेऽव्ययीभावः । अन्ययीभावे 
चाकार इति सहशन्दस्य सभावः । “सह साददयसाकल्य्यौगपद्यसमदिपु * 
दति बिभ्र । पुराणे पद्मादि यस्याः पाणियुग्म वहते प्राणिष्द्मत्वेन परिणत- 

मिष्ययैः { उद्मेक्षा ॥ ८४ ॥ 
आकर्पेति ॥ आकल्पं कल्पान्तपयन्तं विच्छेदेन विवर्जित. अवि" 

च्छिन्नसम्प्रदाय दद्य. 1 अन्यत्र प्रसाधनविच्छेद्रदितो नित्यभूषित इयथः । 

श्ुतिरवद ''एव 1 मूल मूलप्रमाण तेनान्यत्र शरुतिमूखाभ्यां धोघ्रभ्रान्ताभ्यां च 

-शआलत इति तथोक्त. 1 “वेदे भवसि च शतिः इयमरः । कण्ठस्थितो सुखस्थः 

व्यन्यत्र गलस्थः यो ध्ृशाघ्लाणां मन्वादिस्द्तीना बजः सख एव यस्या देव्याः 

-मूधौ इत्तः सृतः परिणत इयथः । अन्यत्र वदलः कस्य सुदे न १ सर्वस्यापि 
स्यदषेदय्थः । परद्यामि उत््रे्षे ॥ ८५ ॥ 

अथोडराक्षरस्य नागरक््ययोक्षसमेदम्रियोसक्षते--श्ुवाविति ॥ 
विधिग्ह्मा प्रणवस्ोडरस्य “ दलाभ्यासुभयरान्तरेखाभ्या यस्या देव्याः भुवौ 
तथा तस्य प्रणदल्र बिन्दुना चिन्द्राराररखया भक्ते तमालपत्र तिलक तमाल- 

-पत्चतिख्कनिन्रकाणि विश्षषकम् › इव्यमरः । तथा तस्य प्रणवस्याधचन्द्रेणा्भ- 
चन्द्ाार्रेखया विपञ्च्यास्तन्निक्राणनाया वीणाया वादनख स्रेणधनुः कोणभूतं 

-धनुराकार साधन । “कोणो बौणादिवादनम् ' इलमरः । प्राणन्ये निमे 
““ उपखयोदसमाक्षेऽपि णोषदेदास्य ” इति णत्वम् । उद्यक्षा ॥ ८६ ॥ 

दिङ्ण्डलीति ॥ यदीद काये देदे दयोः कुण्डल्याः समाहारो 
दि कुण्डलद्वयं इत्ताया वर्तुलाया. सखमाक्तिकिप्या अवघानश्ाया 
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या सोमसिद्धान्तमयाननेव शयन्यात्मतावाद्मयोद्रेव ३ 

विज्घानसामस्यमयान्तरेव साकारतरासिद्धमयाचिटेव 1 ८८ ॥ 

भीमस्तयागयत्त मोदितुं ते वेखा किञेयं तदलं विपद । 

भया भियां जगतीपततीनां गों चरित्रं च यथावदेषाम् ॥८९। 

विनुदयरूपायाः सारिः सारारैर्मिरमायि निर्मिता । मे छदि “ जते युक् 

चिण्छृतोः" इति युगागमः 1 कराहुखी कराद्ुस्यः जातावेकवचनम् । कायन्- 

केखनीनां खर्णकणिक्ानो सदस्तथा केशानां समूदः कैद, केसाश्वाभ्यां यदान्य- 

तस्याम्” इति यच्परत्वः । मश्ीनां सारैस्तथा स्मितभा मन्दहािकान्तिः 

कटिन्याः पटिकायाः, ' घाटकायान्तु कटिनी › इति विशः । सार्निरमायी- 

रयुखरक्षा ॥ ८७ ॥ 

येति ॥ या देवी सोमसिद्धान्तः कापाणिकदन सोमच्येन्दोः धिदधान्तः 
असण्डरूपय तन्मयाननेब स्थिता तया श्ल्यश्यवात्मतावादो माघ्य्ईखदर्घन.- 

मथ च शरन्यामता निस्छरूपता तद्रादो नास्विवादखन्मयमुदर यस्याः सेव 
नासिद्नदुर्लादिना विकत्पादनीकारः । निराद्छरविह्ानमाघ्रवाद। बाह्ापलापी 

योगाचारस्तन्नतं विद्ानसामस््यम् । अय विशिएहानसम्पत्तिष्ड तन्मयमन्तरम्न 

यस्याः सेव \ साद्ठारक्नवादी सीव्रान्तिर. हानलनां नालपीतादाफारता सा 

रते! तास्छिद्धिस्वन्मतमय दोभना्रताखम्पक्तिय तन्मया; आखन्य्ः सकवोवयवा 
मस्याः छव ह्थितेति सर्व्रोप्े्षा ॥ ८८ ॥ 

भीम इति ॥ भय तया देव्या भौमो मीममूपतिस्गयत निष््सः 
किमिति दे राजन्! धयन्तं तद मोदिं वेला च्वि १ ममयः य्ठ१ चल. 

ममयदेखागरु तुमुन. । वत्तस्ाद्विषद सेदित्वाक प्रिणदो न द्पम्य पवयः 
*भजद्धस्वोः"" दतवाद्ना स्टातरस्मु; 1 दतः वेर जमतपतीनां मेवं ढक 

नास च, "गोत्र नाग्नि कुखञपि चः इठि दिश्वः । चर्छि् मदा {निमयं 
श्यप्यनद् दत्सामातय्. । -दहसःन्न् , गद्नदेस्यादिसूप्रे अनुपग्रनं एव यतो 
श्पिनात् ५८९६ 
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-अविन्द्तासौ मकरन्दरीखां मन्दाकिनी यचचरणारविन्दे । 
अन्नावतीणौ शुणवणेनाय राज्ञां तदाज्ञावशगास्मि कापि । ९० ॥ 

तत्काख्वेयेः शङनस्वरायैराप्रामवाप्ां नरपतिः भवीय । 

चां खोकपाङैकधुरीण एष वस्यै सपयौसुचितां दिदेश ॥ ९१ ॥ 

दिगन्तरेभ्यः परथिपीपतीनामाकर्षकौतूहठसिद्धबिद्याम् । 
चतः धितीशः सं निजां तनूजां मध्येमहाराजकमाञ्ुद्धाव ॥ ९२॥ 

दासीषु नासीरचरीषु जातं स्पीतं कमेणाच्पु वीक्षितासु । 

स्वाङ्गे रूपोत्थमथाद्धुताच्धिमुद्रखयन्तीमबटोककानाम् ॥ ९२ ॥ 
कात्वं किमर्थमागता चेलयाकाहयामाद-- मविन्दतेति ॥ असौ प्रसिद्धा 

मन्दाकिनी यस्य पुसश्वरणारविन्दे मकरन्दलीला कन्दलिकां भविन्दत तप्य 
सुस. आज्ञया वशगा वशवतिनी कापि या काचिद्द्, कं विरेषविन्तयेति 
भाव. 1 गां गणवर्णनायाच्र खयम्बरसभायामवतीणासि 1 ९० ॥ 

तत्कादटेतति ॥ टेक्पाठरिनद्रःदिभिः दक्धुर वदतीदेकुरणः 

समानस्कन्धः, “ एकधुराल्छक् च ” इति ख्रखयः । एप दृपति्भीमः तत्काले 

वेधर्वदितु शक्ये. शकुनः पक्षिखरथन्द्रादिनाडिकाभेदः आयराब्दादक्षि्सन्दादि- 

सद्धहः 1 तेखुपायैरवाप्ता ता वाग्देवीमाप्ता दिता प्रतीदय निधित्य तस्मै उचितां 

सपर्या पूजा दिदेश खमर्पयामाख ॥ ९१ ५ 

दिगित्ति ॥ तते देवौपूजानन्तर सः क्षितीश. भीमो दिगन्तरेभ्यः 
एथिवीपतीनामाक्कौव्दके आकपणकू्मौणि सिद्धविद्यां सिद्धमन्त्रममोषपरत्ति- 
मिदेः । निजान्तनूजा मदत राकस राजवमूहस्य म्ये मभ्येमदाराजक- 

माजुदाव आद्टरूतवान्, इयतेिटि अभ्यस्तस्य वेति द्विभौवास्थाक्सम्प्रसारणे 

रूपसिद्धिः ॥ ९२ ॥ 
अथ पोडश्छोक्या दमयन्तीं वणेयति--द्ासीष्वित्यादि ॥ कीट 

सीर चरन्तीति नासीस्वरीष्वप्रखरीषु, देष्टः, रित्वाद् डीप् । दाश्वीपु परि- 
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स्निग्धत्वमायाजर्टेपटोपसयन्ररतरांशुखजांञ्चकामाम् 1 

नेयथ्यदीर्दुलिषारिविस्वच्छायसच्छायनिजालिजालाम् ॥ ९४॥ 

विेपनामोदमुदागतेन तत्कणैपूरोत्पलसर्पिणा च 1 

रतीदयदूतेन सुव्रतेन कर्णे रदः किञ्विदिवोच्यमानाम् ।॥ ९५ ॥ 

चारिका वीष्षिताघु सतीषु जातयुत्प्न क्मेणाकिपु खखीपु वीक्षिता स्फीत 

प्रदं स्फायः स्फी निष्टायामिति स्पीभाव. । सूपोत्थं सौन्दर्यजन्यं अवलोक 
कानां द्रण अद्भतान्िमाशचयैषमुद्र ख्गेषु वीक्षितेयु सत्सदधेखयन्त उदेलं 

फुरवन्ता वेलामतिलद्धयन्तोमिख्थः । उद्वेलम्दात् तत्करोतीति ग्यन्ताच्छतरि 

प्1 अत्ररलिबद्धतास्थौ कमेणनिकेषाश्(ततलस्कीतेतवेदरेलत्वानां शृरततिशयनात् 

पयायालष्ारमेदः । एकस्सिन्ननेकमनेकस्मितेकमिति लक्षणात् ॥ ९३ ॥ 

स्निग्धस्येति ॥ पुनः लिग्धत्व माखण्वगुणः मायाजल जखग्मेताद्यो 
दोपः लेषो रागरद्यो दोष, 'रागघ्रासश्च जिन्दुख रेखा च जलगमता । सर्व 

रन्ष्वमी प दोपा, साधारणा मत्ताः" दति वाग्भटः । तयोरभावो पः । 

ताभ्यो सयप्रानि उपर्षणमेतत् युणम्प्तदिपविरहान्यां दानीयः + 

यती श्रयत ईति धातो. कः श्वीदतो निष्ठायामितीद् ऽति. । तेपां रतानां 

अगुन दरणप्रयादः ठवांद्धश्चमा वह्वप्रना यस्यास्तव पुनः नेपभ्वदीरयुति- 

वारिवतिखच्डायमाभिरणदन्रव्रभाम्बुगतखप्रतिदिम्ब, विभा सेनेव्यादिना छया- 

शन्दस्य नपुखकलत्व, तेन सचय खवर्ग निजाजिजाके खयसीङुल यस्यास 

भव भूपामणिप्रभापषरमप्रे सजने खप्रतिविम्बत्वोल्ेक्षया ताश्रामपि ततसमान~ 
सीन्दयं बम् म्यजते ॥ ९४५ 

विटधनेति ॥ पिकेपनस्वाद्रगस्यामोदे सरमे सुदा भ्रालागतेन चथा 

तस्याः समपूरोत्यन खर्पतोति सत्सरपिया तद्वन्पकृटेन च रताशदूतेन तदुप 
सनद. 1 मधुमन स्य सिदद रहस्य उच्यमानामिव कामदेवखन्दिष्ट 

च्विमपतुपदिदममानानिव स्थिताया 1 तदा च तस्वान्तदा च्िस्पिवादि. 
ग्धारवदयदिभोरे स्पउ्यदे ४९५१ 
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विरोधिवणोभरणाङमभासां महाजिकौतृहकमीक्चमाणाम् । 

स्मरस्वचाप्मचाछिते ज श्रुवौ विल्यसाद्रलिते वहन्तीम् ॥ ९६ 

सामोदयुष्पाद्यगवासिताद्गीं किलोरशखपरश्चयाखिमालाम् । 

वसन्तलक्मीमिव राजमिस्तेः कर्पदरुमैरप्यभिरष्यमाणाम् ॥९ 
पीतावदातारुणनीरभासां देदोपदेदात् किरणैमैणीनाम् । 

गोरोचनाचन्द्नङ्ङ्कुमेणनाभीविेषान् पुनरु्तयन्तीम् ॥ ९८ ॥ 

विरोधीति ॥ दुनरपिरेधिवर्णोनां नानाव्णानामाभरणारमनां भूषण 
मणीनां या भाषः तासां मह्वजिकौतूदके मह्युद्धकौवुक परस्पराक्रमणखंरम्भम् 

शृक्षमाणां पुनर्विलाखष्रलिते घीखभावाद्रीटाचठिते तग्रोसक्षा स्मरेण खचाप. 

भ्रमाचालिति सु आदातुं कम्पिते इव स्थिते इत्यथः । फम्पन चक्िः इति 

मितेऽपि ज्वलहृट्यलचखानामनुपसयंद्रेति विकल्पनाद्रसखाभावः । एवम्भूते 

श्रुवौ वहन्तीम् ॥ ९६ ॥ 
सामोदेति ॥ पुनः सामोदं सदर्पं यथा तथा पुष्पा्गेन छामेन 

धासितमावासीकृतमक्गं वपुस्तं जगत्तयजियीषोः कमस्यामोपन्तापनत्वा- 
श्निलयापिष्ठिताङ्गीमिदखं । व।खशम्दात् तत्करोतीति ण्यन्तात् कर्मणि तः । 

अन्यत्र मन्धवत्कुरुमवायुसुरभीकृताङ्गीम् । “मेदो इपिगन्धयोरा्चुमौ पायु 

विशिखौ * इति बिश्वामरौ । पुनः किशोरशाखाः कोमसाद्योऽ्श्षया अम्र 

पाणयो यासं ताः आलिमाखः सखीपद्धयः यस्यास्तां, "पवशाखः दायः पाभिः 
` इत्यमरः । अन्यत्र किसोरदासानां बारुलठानाम् अपरेषु लेरत इति तच्छया 

अपिरमे श्तेरिदखच्थस्यः + तः नस्विमिखा शप्भेणयः यद्ग तां तौरन्यायक्त- 

राजभिः दत्पद्पररमि छद्ठोभिद्ययपूरफरपीति भावः । बचन्ततममामिवाभि- 
खप्यमाणां यथः स्वाभिलापपूररपि त्परपव्रसन्तच्मीरपश्षयत तददाजनि- 
रपीति खात्विकोखिः ॥ ९७ ॥ 

पीतेवि ॥ पुनः पीता नवदातास्विता अस्मा नीव्प्रध भमो येां 
तेधां ममीनां दररददस्ोषददादुषटेपनान् कमेण गेोरोचनाद्चनुश्यानुशरपन् 
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स्मरं प्रसूनेन श्चरासनेन जेतारमश्रदधर्तीं नरस्य । ॥ 

तसमै स्वभूपादपदेशुक्षिपं वलद्धिषः काकमपैयन्तीम् ॥ ९९ ॥ 
विभूषणेभ्यो वसरमशुकेषु चतो बरं सनन्द्रमणिघ्रभासु । 

सम्यक् पुनः कापि न राजकस्य पातुं दसा धाव्कृतावकाशञाम् ॥ 

भ्राक् पुष्पवर्पधियवः पतद्धदधधुं न दत्तामथ तदिरेफैः । 
तद्धीविसुमेन तसोसुखेन बिधेरदो वाञ्छितविघ्नयत्नः ॥ १०१ ॥ 

पुनस्कयन्त सावण्यासुनरकान् कुर्वन्ती एणनाभिः कस्तूरी, अश्र गोरोचना- 

यनुलेपचतुटयस्य यथासद्ध पसम्बन्धेन पीतादिमणिकिरणशकतापत्तिकयनादया- 

सङ्गपघष्ीणैः सामान्यालद्वारः । लक्षणमुक्तम् ॥ ९८ ॥ 
स्मरमिति ॥ प्रसूनेन सरासनेन पुष्परूपचपेन नलस्य जतार समरं 

पममधदूतीमविशवत्तीमत षव तस्मे स्मराय खभूषादपदेश्ला निजभरन- 

मणिकिरणानां क्त्य निरमोणं निर्मितमिदर्भः । बलद्रिषः काुकमिन्द्रवापमपे- " 
यन्ती बीरपैरेयो नलः पुप्पचापदुजय इति मत्वा जयाय खाभरवमभिङ्िरण. 

छत्पितमेनद्र धनुः दरदीयस्तस्मै दधानामिव स्थितामिन्युलेक्षा व्याप्रयोगा- 
रम्या ॥ ९५९ ॥ 

चिभूयणेभ्य ति ॥ विभूयणम्यो चर प्रथम विभूपेष्वासञ्य ततो- 

ऽधिकं यथा तथ ततो वरमपि सान्द्रमणि्रभायु शचयेति दषः । 

राजकस्य राजसमूदस्य, गोतेधवत्यदिना बुञ्प्रसययः । दृशा दृष सम्यङ् पातुं 

पुनः द्र्य द्वयं धात्रा शृवावसमर्शा न भवन्तीमुत्तसेततरविषयाृद् पूर्वपू- 
विल्मारणी राजढटटनं पापि क्षणमवस्थितेत्वपः । तदद्धसद्कस्तद्ापि देवीया- 
निक्त भावः । अत दिमूपणानामुत्तये्छद्रारेण राजसः कमेण दिभूपभायने- 
कापारषम्बन्पोः साराजडवादः । तत्खहानः पयोयभेदय । उप्रो्तसुत्क्ः 

खादः ॥ १०० ॥ 
प्रातिति ५ एनः प्रार् प्रपमे दियतेऽम्बरात्पवद्धिः प्पवैरथ 

तदवि पुषपाहषदेरतोऽनन्दरं वरीतिमुमिन शछभवनननेय येन व ट 
2 
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एतद्र स्यामिति सजकेन मनोरथाविथ्यमवापिताय । `. 
सखीयुखायोव्छनकीमपाद्गात्क पूरकस्तूरिकयोः प्रवाहम् ॥१०२॥ 

सितेच्छुदन्तच्छद्कन्पक्रिञ्विदिगम्बरभूतरदांडन्दैः । 

आनन्दितोवन््रसुखारविन्दैमैदं लुदन्तीं हृदि कौयुद्नाम् ॥१०३ 

प्रयङ्गभूषाच्छमणिच्छलेन यकप्रतन्निश्चलटोकनेताम् । 
हाराग्रजामद्ररुडादमरदिमपीना भनामीुह रान्धकारम् ॥ १०४ ॥ 

न दत्तामेतः प्रतिवद्धददनामि्यथ> \ राजकस्येति देः 1 तथादो आश्व 
विधेदैवस्य वाञ्छितविघ्नयन्नो वाच्छिताथविधातन्यसनितेस्वर्थोन्तरन्याखः । 
तत्र चैकस्या राजद क्रमेण मेमीदशनप्रतिवन्धकपुप्पव्रषटगयनेक.घारसम्बन्धो- 
स्थेन पर्यायिण सदरः ॥ १०१ ॥ 

एतदिति ॥ पुरा राजकेन राजखमृहेन वरं भ्रष्ठ सखीयुसखं स्थां 
तदात्मकं भवेय, परार्थनायां खिद् 1 इति मनोरथस्यातिभ्यमतिधित्वं ब्राह्मणा. 

दित्वात् ष्यञरन्यय. 1 अवापिताय पिताय एतन्मुखत्वे भेमीटष्टिगोचरत्वसिद्धे- 

रित भावः । सखीसुखायापारात्कपूरस्य कस्तू्यव कस्तूरिका, खार्ये क केऽण 

इति ईकारस्य हखः ॥ तस्याश्च प्रवादमु्खुजती प्रवतैयन्ती सखीमुखमेव 

वीक्षमाणामिलय्थः । आच्छिनयोुमिति विकल्पान्तुमभावः । दृष्टीनां सिता. 

सितव्वेनेत्थं निर्देशः । अत एव दिपयनिगरणेन विपयिमात्रोपनिबन्धाद्वेदे 

अभेदरूपातिश्चयोक्यल्ारः ५ १०२ ५ 

~ स्ितेति ॥ पुनरानन्दितानि उर्वन्दसुख्परविन्दानि यैस्तै, अत एवं 

समतेच्छोः स्मिकेयुक्तस दन्तद्दस्य अधरस्य कम्पेन द्िधिदिगम्वरीभूति रीपत् 
अर्दीमूततेवद्रा दिशामम्बरीम्तै्दिगव्यापकैः रदाश्चलां दन्तकान्तीनां प्रनदैः 

कौमुदीनां मुदं ददे जुदन्त दरसुदीमधुरनन्ददात्रामिव्यर्थः ॥ ९०३ ५ 

श्रव्यद्धेति ॥ पुनः प्रखन्ग प्रखववव ये भूयाच्छमणयः तेषां छलेन 

येष्वङ्गेषु लमानि ते्वक्ञेु निश्वद्ानि इर्मृपारवदयादिति भाव. \ तयोः खघङ्म्न- 



दृश्चमः समैः ! १७९ 

नद्रौरसारस्मि्तविस्मितेन्दु्रभाशिरःकम्परुचोऽभिनेतुम् । 
विपाण्डुतामण्डितचामरटीनानामररीकृतटास्यखीराम् ।॥१०५॥ 

तदङ्गभोगावकिगायनीनां मध्ये निरुक्तिकमङ्ण्ठितानाम् । 

स्वयं धृतामप्सरसां ध्रसदं द्वियं हदोमण्डनमर्यन्तीम् ॥१०६॥ 

तारा रदानां वदनस्य चन्द्रं सचा कचानाच्च नभो जयन्तीम् । 

आएकण्टमक “द्वितयं मधूनि मष्टी्चठ- कस्य नभोजयन्तीम् ॥ 

वत्समास- । तानि सकनेत्राणि यस्यास्वामिवेति सापे त्क्ष व्यघकरप्रयोगा- 

दम्या । पुनः हाराम्रे जाप्रतः प्रकराशमानस गरूढादृमने। मद््मदरन्स्य रदिमिभिः 

पीनाभ सन्दर्भे नाभीऊुहरान्धकारं यस्यास अत्र मरकतच्छायस्यान्धकरः 

साम्येप्तेः सामान्यालक्ारः ॥ १०४ ॥ 

तदिति ॥ पुनखखा नम्याः भीरसारस्मितन विण्दोृषटमन्ददासिन 
विसिताया विस्रयाविष्टाया इ्दु्रभायाश्चन्दिकोयाः शिरः कम्पदोऽभिनेवु- 

ममुक्तुमियल्नुदेक्षा । विषणण्डुतामण्डिता धविल्यशोभिताध्वामसल्यधामरषद्रय 

एव नानानरात्यो राजदस्यस्ताभिः कृता लादयद्धीला वव यस्स निज- 

मन्दह{सजनितविस्मयकम्प्यमानचन्दिकाशिरष्याख्वामस्वय्वीज्यमानामिल्थः ॥ 

तदक्तति ॥ धवार काम्यायृतया शरीर यासन्तासदश्राखद्विपया 
रर्थः । शन्दार्ौ मूर्तिराद्यतिाविति रक्षणात् । ताखाम्भोगादटीना प्रवम्ध. 
विशपाणा गययन्यो मायिषाः, क्रि स्युद् दीप् । तारां मध्वे मानमप्ये 

निखषतरनेतु (नष्ट्टोचारणग्र रेषु ङण्ट्तिना द्तप्रतिभानानप्डर्सां खसं 
धरत हृदः खन्तस वक्षघथ मण्डननलद्ारभूतां हिय कनामेद प्रश्राद परि. 
तपि ष्मपयन्येः प्रदष्छन्ता तदपहनिन ताः अपि देपयन्तीनिल्यय-। मानदभ्यः 
खदतष्कदरादक प्रीया परवच्छन्तीम् । अघर तु दीदाननेद तदानमिस्यु- 
स्ये्ा हिमो खय परवत्वादकद्रास्वान् तदिष्वलादत भाव. ॥ १६ ॥ 

तार इति पुनः रदा दन्वानो ठया दन्त्या तारा नश्चा वद्नस्व 

य्वा बन्द सवानां छयःनो ष्वा ननय जयन्तीम् अत एवं ढस्य मदीच्वा- 



१८२् नैषधकान्येः> 

रूपं यदाकण्यै जनाननेभ्यस्तत्तदिगन्वाद्रयमागमामः । 

सौन्दथेसारादलुभूयमानादस्यास्तद्स्पद्वहुना कनीयः 11 १९४ 1 

रसस्य श्ङ्गार इति भवस्य. क नाम जागर्ति महानुदन्वान् । ˆ“ ` 

कस्मादुद्स्थादियमन्यथा श्रीलीवण्यनैदरध्यनिधिःपयोयेः ॥ १९१५1. 

साक्षात्सुधा खमेव भेम्या दिवः स्फुटं लाक्षणिकः शशाङ्कः ! 

एवद्भुवौ सुख्यमनङ्गचापं पुष्पं पुनसतदुणमाच्रवृत्त्या ॥ ११६ ॥ 

मावः । भत्रान्त्पादे मद्यमल्यमप्सरखारसेति व्यज्ञनयुग्माद्ला दछेकानुप्रास-, 

अभ्यत्र बरतयनुप्रासः तयोः पूरवोकेक्षयोश्च संखष्टिः ॥ ११३ ॥ 

रूपमिति ॥ वयं जनाननेभ्यः अस्याः सम्बन्धि यद्रूप संन्दयैमाकम्यै 
खस घासौ दिगन्तश्च वीप्सायां द्विभीवः 1 तस्मादागमाम आगताः सः+. 

गमे्धंडि च्लेरदादेशः । तदरूपमस्मादनुभूयमानाव् खन्दयैषाराव्> पचमी विभक्त 

इति पञ्चमी । बहूना भूसा प्रथिक्ना, . मावप्रधानो निर्देशः । कनीयोऽल्पीयः, 

^ युवाल्पयो, कनन्यतरस्याम् ” इति विकत्पात्कन्रदेश. ॥ ११४ ॥ 

रसस्येति ॥ नार इति श्रुत प्रसिद्धस्य रसस्य शद्वाररसखल्थ. । 
तस्य सम्बन्धी महानुदन्वानुदधि., उदन्वाचुदधिश्चेति निपातनात्साधुः । क्र 

नाम आमर्पिं कुतापि किल श्रका्त्त इति विकत्पः खदा कचिदस्टवेयुतयक्षा । 

कुतः अन्यथा शगनाराणवानवि खावण्यवैदरध्ययोः खँन्दर्यश्रावीण्ययोर्निधिरिय 

पुरसेर्बा्षिनी ध्रीटैक््मी. कसात्पयेभेख्दस्थान् पयोव्यन्तरस्य तस्याः धिव इवास्याः 

धियो जनने सप्मर््याभावादिति भादः । अत्रय श्रीरिति दिपयनिगदयन विपयि- 
मात्ननिवन्नद्वेदेऽप्यभेदरूपातिल्षयोक्तिरेतन्मूला च पूरबोक्*ङ्नारसागगसद्धावो- 

स्रेक्षेयनयोरङ्गाङ्गिभविन खरः ॥ ११५ ¶ र 

भनीसुखे युसुखे च चन्रन्यवहार दघरा तस्य चन्द्रसैकत्वप्रसिदिविरधात् 

तया अमीवो; पुष्प चानङ्नचापन्यवदारस् पुप्चापश्रखिददादेसेधाच मौण- 

सुख्यभाेन तत्छमाधित्मया भमीमुख एव सुख्यत्वमुत्ेक्षठे-- साक्षादिति ॥ 



दशमः ,समैः । १८३ 

ठक््ये शृतं ङण्डकके सुदया ताटद्कयुग्मरं स्मरघन्विने किम् । , 
सन्यापरसव्यं विदिखा विदषटास्ततनैतयोयन्ति फिमन्तरेण ॥११५७४ 

तनोयकीति कुमायुधस्य सपा वतेन्दौवरकर्णपूरौ । 
यवः भरनःकुण्डलिकापराद्ध्चरं खलः ख्यापयिता तमाभ्याम् ॥ 

भेम्या सुखमेव सा्षात्सुधां्ः सुख्यचन्दरे दिवोऽन्तरि स्य सुखन्तु लाक्षणिको 
सक्षुणामम्ये। सऊछानकष्च दौपिकष्ठक् । दाश्षद्थनद्रः शशादतवादेव लाक्षणि 

कत्वमिति भावः । स्फुटमिलयुसक्षा । त्तया एतस्या श्वम सुखमिव मुख्य 

भ्रधानमभियेयमिदर्थः । अमोपत्वादिति भावः 1 शाखादिभ्यो य इति वर्थ 

यप्रखयः । सुखे भवं च, शरीरावयवाद्यत् । अनङ्ग वापं पुप्प पुनः पुष्यन्तु 

तस्य सुखस्य श्र बापस्य गुण उदीपकत्वादिस्तन्मात्ररत्या तत्साद्दयादिर्थः 

ज्यामात्येगेन च॒“ गुणस्त्वारत्तिशस्दादिञ्येन्दरियामुखतन्तुपु " इति वैजयन्ती । 

अघ्रापि स्फुटमिलनुपङ्गदुसकषेतति द्रयोर्निखपक्त्वात् संखष्टः ॥ ११६ ॥ 

खक्षयेति ॥ सुदत्या भेभ्या ताटद्योः दण्वेशनयेोर्युगमं स्मर एव धन्वी 
प्रह्यादित्वादिनिः 1 तस्स ताद्य चतुथा । स्वये श्ररन्यभूते कुण्डलविव कुण्ड 

लिके चके सती भूत किम् । ताटद्ुगममेव शरस्यचक्त्वेन भृनवती कि- 

मिद्युखेश्वा । अत एई तेन स्मरधनिविनां सम्यमपसव्यद् यथा तथा विष्द् 
विमुक्ता रिसा काणास्तयो. दरम्यचक्रयोरन्तरीव यान्ति प्ररन्ति भि. 

मिव्युखेश्षा । तस्या पूरोसक्षाय्ेक्षत्वान् सदर; \ छम्यसायिने। धानुष्का 
दारभ्यद्रय शरान् सुयन्तीति भावः ॥ ११५७ ॥ 

तनोतीति ॥ पप भमो इल्दीवरचणपूरविव ऊयुमाश्रगस्यासाति- 

मरति सनेति तमन्यो वस््माद्त्त जनवसोच््ः । आयुृतनिविबत्- 
क्मरनपेरमेदोकचार. षरनन्दीदर्मुचददयर्विद्य सनित नावः । तेति 

सद 1 ुतस्छयोम्ब-प्रणस्व तदाद--पतः छनः षटटपान्वेष दयन चान्या 
निन्दीरररू्तूम्यां धमदद निदरेदव्वयं । स्यन्दे पमो , तं दुयुमश्रं 



१८४ तैपधकाच्ये 

रजःपद् पट्पद्कीटजु्टं हित्वात्मनः पुष्पमयं पुराणम् । 

अयारमभूराद्रियदां स भम्या श्ूयुग्ममन्तश्रेतयुष्टि चापम् ॥११९ 

पद्मान् दिमे श्राप खखरीटान् किष्युयैमाद्णय विधिः कचित्तान् । 

सरेण तेन परतिवषैमुबैः पुष्णाति दष्टिद्यमेतदीयम् ॥ १२० ॥ 

.पतदृशोरमबुरुदैषिशेयं शङ्गौ जनः ध्च्छतु वटुणन्लौ । 
इतीव धात्रा कृततारकालिस्ीपुंसमाध्यस्थ्यमिवाक्षियुग्मे ॥१२१॥ 

श्रवसोः कयोः कण्डलिके ता ते कुण्डलिके रक्ष्ये चक्रे ताभ्यामपराद्वदारं 

च्युतघायकं, ˆ अपराद्धष्पत्कोऽसौ लद्यादरच्युतसायक.” इलमरः । यापयित 
खयापयिष्यति करेरि उट् । इन्दीवर्योरपि कामशरत्वात. कुण्डलिकावदिभागि 
(लपरत्वाच द्न्तेनैवास्यापराद्धषषत्कत्वदोपोद्धाटनसौकयीत्तयोरकीरतिकारणत्वो- 

दरकषिखथैः ॥ ११८ ॥ 
रज इत्ति ॥ अद्य स आत्मभूः कामः रजसां पदं स्थान धूलीभूसर- 

भिल्यथैः । पटूपदेरेव कीटैः क्रिमिभिः जुट सेवित द्टमिखयैः 1 पुराण जीणे 
युष्पमयमात्मनश्वापं दित्वा लक्कान्तर्म्ये ्रतसुषटि सुष्टिषिदितत्वादददयमध्य 

मिदेः । भम्या श्रयुगममेब चापमाद्वियताम् भङ्गाकरोवरु अमेचत्वादिति भावः॥ 

पद्मानिति ॥ विधिः दष्टा य स्वरं पद्मवश्तरीरगतं मृंश्मादाय 
ताननिःखारान् पद्मान् दिमे देमन्ततौ खघरीटान् खडनपक्षिणः प्ररि बरपर्ती 

कचित् कापि दिष्ठुः केसा क्िष्ठवानिलयः । पिषषील्याहदिना कलुप्र्ययः 
न सेकेखादिना पष्टप्रतिषेषात् द्वितीया 1 तेन सारेण प्रतिवर् प्रतिषत्र- 
मेतदीय टष्द्रय उचै. पुष्णातीत्युदरेना । अन्यथा कथमीरस्ली शोभेति भावः ॥ 

प्तदिति ॥ अन उभयतारतम्यजिङमुः ओक एतदृशोभेमीद्थयो- 
रम्युरुदै. षट विशयं पारतम्ये तद्ुणहावस्बुरहरखडी शौ शङ्ी च श्रध 

गी छच्छनु, श्च्छेदुदादिलाविमेकत्म् । इतीव इति मत्वेव धात्रा ददै - 



दमः समैः । १८५ 

व्यधत्त सौधौ रतिकामयोस्तद्धक्तं बयोऽखा हदि बासमाजोः । 
तद्मजाम््रुश्षाव्म्भङ्म्भौ न सम्भावयति स्तनौ कः ॥ १२२ 
अस्याुजाभ्यां विजिवाद्विसाच्ि प्रयक्रोऽगृद्यत तत्परसूलम् । , 

देष््यते चन्न गृहः श्रियः कै्नै मीयते वा कर एव टोकैः ॥१२३ 
छदौव तच्छम्बरजं बिसिन्यास्ततपद्ममस्यास्तु मुजाप्रसद्म । 

उत्कण्टकादुद्रमनेन नाकदुत्कण्टकं शातश्िदैभदेयेत् ॥ १२४ ॥. 

तदीयेऽक्षियुग्मे तारके कनीनिके एव अकति छीषुंखावलिदम्पती, अचतुरादिना 

समाखान्तनिपातः 1 तयेमीध्यस्प्यं कूटघाकषित्वमक्षिमध्यवतित्व चात कृतवान्. 

करोतेः कतरि छि तदि, “ इखदङ्गाव् ° इति सकारखोपः । विबादषदतत्वहञो 

मध्यस्थश्च साक्षीति भावः । नेमीदगम्बुखुदतारतम्यक्यनाय पात्रा स्थापितमणि- 

मिधुनमिव भाति कनीनिकायुग्ममित्यु्े्षा ॥ १२१ ॥ 
व्यधत्तेति ॥ अदा भम्या हदि वाखभाजेोर्निवखतो रतिामयोः तयोः 

रतिश्ठमयो्क्त विधेये वयो यौवनं (र) सौ व्यध निर्ममे अन्यथा तयोल्वत्र 
निवासामोमादिति भावः 1 अत्त एव कोऽस्याः स्वने तयोः सधवो जप्रत्ौ 
प्रकाशमानो थू च शातदुम्भङुम्भा कन्कक्सौ न सम्भावयति न 
दितकंयति सर्वोऽयिवसुसेक्षत प्वेखर्पः ॥ १२२ ॥ 

अस्यां इति ॥ अरा नम्या भुजाभ्यां विजेनृभ्यां विजिताद्विसात् 

मूणादात् एृथनेककेनव तसप्पून रिखग्रसून पर्यमेव शूरो यलिर्टृसवश्य भगृ्यव 

गृहीतं सिमित्यु्रक्षा । “गलिदरस्वाशदः दरा” इखमरः । जवुर्जिवत्करप्रहण- 

मेतत्रस्य परत्व बोदितमिति भावः 1 चथा हि शहा भुजयोश्लत्करत्वेन 

शृदीवे श्यं कर्लो$जनः धिये सस्म्याः शोभाया गृरवालयो मेस्यते खर एव 

र् इदेव च गाठ काच्यतेवा, सर्ररपरि तया कयित इतव्पः। एवद्दसस 

श्ीगृ्त्वात्पप्त्य करत्वद्रडिदसात्डरत्वेन प्रण च विद्धनिद्युदकषा युत्यः ॥ 

छदेदेति ॥ पिविन्दाः पप्रन्याः खम्बन्थि यत्प ठव् शम्बरज. 
मस्जन्यमथ च अम्बरानुरनादाजन्य छेद मा्दैद, न तु पारनादकनिद्ययः ॥ 



१८६ नैषधकाव्ये. 

जागर्ति मर्यपु तुखथैमस्या योग्येति योग्यानुपठम्भनं नः । 
यद्यस्ति नाके सुवनेऽथवाधस्वदा न कौतस्कुतखोकवाधः ॥ १२५ 

नमः करेभ्योऽस्तु विधेन वास्तु स्परषटं धियाप्यस्य न कं पुनस्ते; 1 

स्पशादिदं स्याल्छखितं हि शिस्पं मनोसुबोऽनङ्गतयातुरूपम् ॥ 

दैदे नाशम्बरेऽम्युनि * इति वैजयन्ती , अस्या म्या अुजाप्र सद्म स्थान 

-यस्य तत्, यत्तु पद्म पारमायिके पञ्ममिदय्थः । कपः--ययलादुदरताः 
कण्टका. सूचय. पुलद्राश्च यस्य तस्मात्नलात् भुजान्नालदण्डाचेद्रमनेन. हेतुना 

शातरिसचैः तीक्ष्णप्रैः नसैः नखच्छकलनेयैः 1 उत्कण्टकम्, विषिनीपद्य तु 

नोक्तण्टकं, कारणगुणासुबिधायित्वात् कार्यस्येति भावः । भेमीपानिपश्चख 

प्रसिद्धपद्म्यत्तरेकोक्तया न्यततिरेकालद्भारः ॥ १२४ ॥ 

ज्ागर्दीत्ति ॥ अखा भेम्याल्तुलपय तुर्यम् मोपम्याय योम्याहय 

काषिन्मरष्वसतीदत्र नोऽस्नाक येोम्यानुपलम्भन योम्यानुपलन्धिरेव वाधक 

भ्रमाण जामर्तिं दिटसति अथ नाके खर्गेऽधोभुवने पाताठे वास्ति यदि तर्दि 

कौतस्छृतानां ततस्तत. खमीदिलेकादागताना तत जगत इद्यण् प्रलयः । 

अन्ययानां भमत्रे टिलोपः । लोकाना वाधः सम्बाधो न स्यात् तत्तदा 
नागच्छेुरेयथं । अद्धो एवमचुपलर्भ्यथपत्तिभ्पामस्याधिलोक्यामपि तुला 

भावो निश्चित इव्यय" । अत एवोपमानलेषास्प्तोपमारृ्ारः ॥ १२५ ॥ 

नम इति ॥ विधेः ष्टुः करञ्ये हस्तभ्यो नमो नमस्करोऽस्ु थरिद 
शित्पमकल्पीति भावः । नमः खस्तीत्यादिना चतुर्था । अध नमो नस्तुवा 

ऊुतः अस्य विधेः धिया मनसापि न स्णन्तैः करैः किं पुन" हि यस्मात् 
स्पशौत्करस्पर्शादिदं शिल्पं विटित तत्र तच्र प्रण साद् । अन्तु अनङ्गतया 

मनोभुवः कामस्यानुरूप युक्तम् 1 अस्पषैव निमौणासन्भवात्तेटोक्यविजयिन- 

स्तस्थानङ्गत्वेऽपि निर्माण क्तसम्वादचेति मावः । अवरे भमीशिल्पख विधि- 

करखम्बन्धेऽप्यसम्बन्धोकेरतिदयोक्तिस्वत्सपयेक्षा चयमनश्गयधित्वोखेक्षेति 
सरः ॥ १२६ ॥ 



द्मः समैः । १८७. 

द्मां न मृद्रीमदजत् कराभ्यां वेधाः ङशाध्यासनकर्कशाभ्याम् 1 
शृद्धारथारां मनसा न शान्तिविश्रान्तिधन्वाध्वमदीरुदेण ॥ १२५७ 

उ्टास्य धातुस्तुखिता करेण श्रोण्यौ किमेषा स्तनयोरेव । 
तेनान्तराङेखिभिरङ्कटीनाुदीवमभ्यन्निवटीविखासा ॥ १२८ ॥ 

निजाम्तोदयन्नवनीवजाङ्गीमेतां कमोन्मीङ्ितपीविमानम् । , 

छृत्ेनयुरस्या मुखमात्मनाभूकरद्राछठना दुषैटमम्बुजेन \। १२९ ॥ ` 

इतोऽपि देतोने पषसीदष्टिरियमिवाह-इमामिति ॥ वेधाः छटा 
मृद्री कोमलापरीमिमां कुदयाध्यासनेन कुःशाक्रमणेन कर्कशाभ्यां कराभ्यां नाश्रज- 

दूयेग्यत्वादिति भादः 1 तथा *दघ्नारधासं शङ्गाररसवादिनीमिमाम् । शन्तः. 

विपयविरतेः विधन्त धन्वाष्वमदीष्डा मदमार्गदृक्षः तेन विरक्तेन विपयरस।- 

नभिङ्ञेन मनसापि नाखजत्खयमःदवारिणः भारिणीदघ्यशक्ेरिति भावः 

सन्न बिधिकरमन.सम्बन्धाभविऽपि तत्सम्बन्धोक्तरतिरायोक्तिरसदखष्टि, ॥ १२० 

उल्लास्येति # एषा भमी प्र्येमुरस्युवा, “ रेतो गुणव चनात् ” इति 

विकल्पादनीकार. कुचयेरदेति सश्येनि प 1, इतिभैव गम्यमानार्घत्वा- 

दप्रयोगः { धातुः करेणोत्तानपानिना उडाख नीरीसुदरे गीत्वा उत्नमय्येदयर्थः । 

वलिना सम धारिता दिनिल्युखक्षा ) तेन वुच्नेनादुीन चतदणां निभि. 
रन्तरारुष्दीत उद्वतः, दर् गताविति धाते कर्तरि क. 1 मध्ये त्रिवरीविलासेः 
यदित्रयशेभा यम्याः मा जाता अतेः नून तुलितदयः ॥ १२८ ॥ 

निजेति ॥ नदुिजनाप्मीचमच्त कूपं क्ीरदप्यादिगोरनथ । "अदत 
म्योघ्नि देवने मेस देन्नि च येरम" रत उजयन्ती । तन्नदुयदुत्पयमानं 
नबेमीत दधिः, *दपिमाते चदनीलम्* इति इख्युधः । तनमद्धं सस्या. 

स्याम एव ऋमेन्सखतपीतिमान नवनीतवदेव श्मादमूतपीतव्मनि्ता प्रमा 

श्न्सा निमोद निदाना नमीननसयेनन्तुजेन दुय दुस्माथमम्या सुरा. 
माग्मनभूत् षछवररकमूदि्युधकषा ) अन्यया कपमीटग्दण्ययम्पति)र जाव. 



१९० „ नैपधकान्ये, 

इति स्तुवानः सविधे नेन विरोकितः शङ्कितमानसेन । 

चयार मर््योचितम्थैसुक्तराखण्डटस्तस्य नुदोद शङ्काम् ॥ ९३५ 

खं तैपधादेशमधोविधाय कार्यस्य हेतोरपि नानक; सन् । 

करं स्थानिवद्धावमधत्त दुष्टं तादकृतव्याकरणः पुनः सः ॥१३६॥ 

॥ इतीति ॥ इतति स्तुवान आखण्डलः सविधे समीपे शद्धितमानसेना- 
मर््योचितार्थोपन्यास्षचकितचित्तेन नलेन ' विलोकितः सन् उक्त॒स्मितेनेल्यादि- 

वाक्यस्य मर्योचितमर्थं गौरीदयादिशब्दाना सितत्वादिरूपं स्याङृ्य ' व्याष्याय 

तस्य नलस्य शद्धा तुनोद अपनीतवानिख्थैः ॥ १३५ ॥ 

अत्र कविराद--स्वमिति ॥ स इन्द्रः ख खकीय नैषधस्य नर्या 
देशन्तदुक्त दमयन्तीपरिहारवाकयमेवाधोविधायावधार्याहो इति पठि नषपदेशं 

दमयन्तीं भ्रति नक्प्रेपणं विधाय तदरेफल्ये पुन. का्यख देतोर्दमयन्तीपराप्ति- 

+ क्रारणान् ॥ पष्ठी देवुप्रयोगे । नके न भवतीदयनलः, नञ्समाषः । अनलो 

ज भवतीति नानलो न-षमास। नल इत्यथः । सोऽपि सन्नलरूपथारी च 
सन्नि. । पुनः, पशवात्तादक् तथाकृत व्याकरण रागप।रवदयोक्तद्यान्यथा- 
विवरण येन सोऽपि सन् भ्रपत्नियथेः । स्थानी प्रसक्तिमान् तद्वत् किं किमर्थ 

, ष्ट पापिष्ठमाव पर्नीवाज्छामघत्त ॥ अदो मदेन्द्रखापि दुन्यसनितेलयाश्र्यम् । 

अन्यच्च तादर्वछृतन्याकरणो महेनद्रव्याकरणकरतोपि इन्द्रो नैषधादेश विधाय 

,तद्रूपधारनेन त्दादेशो भूवा न अद् अनङ् न अनट् नान् पूरववत्स्ठासः । 
अकिः तस्याख कायो किमिति दु्टमनल्विधानिति नियेधादयुक्तं स्यानि- 
वद्धावमधत्त । अद्धो विश्दधमिदयर्थः । अन्यच तादक्छृतव्याकरणस्तथा' कृत- 

सस्छार. से इव्ययश्चब्दः ख खर्कयमददश विधायेत्ति खण्डश्छेवः स्यदाद्यत्व 

,प्रप्िलरथैः । नानलः कायस्य हतेरछध्रितदल्डचादिलोपलक्षणस्थानिकार्योयं 
1 किमिति इुटमल्विधाविति प्रतपिधादवुपपन्र स्थानिबद्धावमधत्त अदो विष्च- 

मिद्र्थः । अत्रोकस्य विरोधस्य आयमिकर्येनैव खमाधानाद्भरोषामासोऽलडारः 

स ब श्ेयप्रतिमोत्यापिवि इत्ति खड़र. । तृतीयां ख इति विशेष्यस्यापि 



दशमः स्मः । १९१९ 

इयमियमधिरथ्यं याति नेपध्यम्ञ- 

द्यति विद्यति वेदीुर्वशी सेयसु््यीः 

इति जनजनितैः सानन्द्नादेिजत्न 

नर्हदि परभैमीवणनाकणेनाधिः ॥ १३७ ॥ 

श्रीदर्षं कविराजराजिमकुदालद्कारदीरः सुतं 

श्रीदीरः सुपुवे जितेन्द्रियचयं मामष्देवी च यम् 1 

तर्केष्वप्यसमश्चमस्य दृ्चमस्तस्य व्यरंसीम्महा- 

काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्मोज्ज्वलः ॥ 

सिद्धत्वाद् व्यङ्य सदपि वाच्यस्य पिरोधाभाससैव साधकत्वादराच्यसिद्यङ्ग- 

मिखनुषन्धेयम् ॥ १३६ ॥ 

इयमियमिति ॥ नेपथ्येन प्रसाधनन मञ्चुर्मनोह्ञा उर्न्या ऊर्धश्षी 
भूस्मर्वशी धेय दमयन्तीयमियमित्ि पुतेवर्तित्वात्िदेश-, सम्धमे द्विकः 1 

अधिरभ्य रभ्याया विभक्यथंऽन्ययीमावः ॥ याति यथ्यायां मच्टतीलर्थः । 

वेदिं खयम्बस्वेदिकां विनि विशति पूवेवहिर्घक्तः । इसेव अनेरालोकजमै- 
जनितः सनन्दनः सन्तोपयप्रैः कृमि. मा प्रसुता नजहूदि परेषा समीपस्थ- 

जनानां भमीवणनस्याकनाप्तिः ध्रवणसुखलाभे पिजप्न विदत्तः। मालिनीम् ॥ 

श्रीदषमिति ॥ तर्कष्यपीति ॥ न केवल करबितायामेवेखय. । 
गतमन्यतत् ॥ १३८ ॥ 

इत्ति पद्वाग्यप्रमायपारदारपाराणश्रीमद्यमदयोषाच्यायदधोद्यचत् 

मदिनायदूरिविर्वत नेपधन्याख्याने जीवातुखमाख्याने 
द्रम. सग- समाप्तः । 



१८८ नैषधकाव्ये 

अस्याः सं चारमैधुरेव कासः श्वासं वितेने मठ्यानिखेन । 

अमूनि पुप्यैविदधेऽङ्गच्छानि चकार वाचे पिकपशच्वमेन ।। १३०1 

कृतिः स्मरलेब न धातुरेपा नास्यादि श्चिस्पीतरकारुभेयः । 

रूपस्य शिषस्पे वयसा च वेधा निर्जीयते स स्मरकिदरेण ॥ १३१ 

शरोरपीमां भणदो्ठकण्ठनिसुकतिगवैच्छिदया विनेतुः । 
श्रमः स्मरस्यैप भवं विदाय सुक्क गतानामजुतापनाय ।॥ १३२॥ 

अस्या इति ॥ चा्धतुर' सः असिद्धो मधुर्वसन्त एव कारः शिल्पी 
मल्यानिकेनोपादानेनास्याः श्वाघं निश्वाखमारतं वितेने चकार । पुपमैरमूनीति 

इस्तनिर्देशः । अङ्गकान्यद्गानि विद्धे वाचं पिकपचमेन कोकिलखरेण पिकः 

कूजति पवममिति वचनात् । चकार ससजं इत्युत्नेक्षा अन्यथा कथमेपामीद- 
शानि सौरभमादेवमाधुयौगीति भाव. ॥ १३० ॥ 

कृतिरिति ॥ एषा भमी स्मरसैव कृतिः खष्िधादुः कृतिने । कतः 
दि यस्मादस्या भेम्याः शिल्पी निर्माता इतरकारभिः िल्प्यन्तरैजैयोजस्यो न, 

अपराजितेन भवितन्यमिद्ेः । बरह्मा चु पराजित श्वयाद-- रूपस्य शिल्पे 

-हूपनिर्माणविदायां वेधाः स्मरकिड्रेण वयघ यौवनेनापि निर्जीयते ब्रह्मखेरपि 
-यौवनदखष्रधिकरमणीयत्वादिलय्थः । अतस्तत्खाम्यादवौ स्मरेण जित इति 

किसु चक्त्यमितति युक्ता स्मरङृततर्युखरक्षा खभावरमणीय तद्रू यौचन- 
मदनाभ्यां जगन्मोहन जातमिति तात्परयम् ॥ १३१ ॥ 

गुरोरिति ॥ इमा भमा भणत् वणेयत् गुरोरवृदस्पतेरथेष्ठकण्ठमेष्टौ 
कण्ठ्य, प्राण््गसवादेनवद्धावः । ^ न स्ये” इत्यादिना पष्टीरतपेधत्कर्मभि 
द्वितीया 1 तस्य निरक्तिगर्वैच्छिद्या वकृत्वादङ्कारखण्डनेन विद्धिदादिभ्योऽइ् 1 

विनेदुः शिक्षयिवुः ताच्छीत्ये तन्परव्ययः । निर्वक्तुम्क्यरूपनि्माणमेवाखय 
चिक्षेति भावः । स्मरस्यैप रम इदूपनिर्माणप्रयादो वखलरारयन्धं विहाय 

-सुक्तया युक्किगरतानामनुतापनाय दया मुक्ताः स्म इति पश्वातप्तापजननाय भवती- 



१९० , नैषधकाव्ये 

इति स्तुवानः सविधे नछेन विखोकितः शद्धितमानसेन । 

याकल मर्त्योचितमयेमुक्तराखण्डरस्तस्य नुदोद शङ्काम् ॥ १३५ 

स्वं नैपधादेरमधोविधाय कार्यस्य हेतोरपि नानठः सन् । 
फं खानिवद्धावमधत्त दुष्टं तादकृतन्याकरणः पुनः सः ॥१३६॥ 

इतीति ॥ इति स्वुवान आखण्डलः सविधे समीपे श्धितमानघेना- 
मर्तयोचितार्थोपन्यासच कित चित्तेन नटेन विदकितः सन् उक्ते स्मितेनेयाईद- 

वाक्यस्य मस्येःवितमर्थं मौरीव्यादि्ब्दाना सितत्वादिरूपं ` व्याकृ व्याल्याय 

तस्य नलस्य श नुनोद अपनीतवानिख्ैः ॥ १३५ ॥ 

अत्र कविराह--स्वमिति ॥ स इन्दः ख सखकीयं नैषधस्य नलस्या- 
देशन्तदुक्त दमयन्तीपरिदारवाक्यभेवाधोबिधायावधीरयाहो इति पठे मैपधदेशं 

दमयन्ती रति नल्प्रेपणे विधाय तद्ेफल्ये पुनः का्यख हतोर्दमयन्तीभाप्ति- 

"कारणात् 1 षष्टी हेतुप्रयोगे । नलो न भवतीद्यनलः, नजञ्समाघः । अनेलो 

न भवतीति नानलो न-समाष। नरु इत्यधेः । सोऽपि सन्नलरूपधारी च 
सन्निलर्थः । पुनः, परात्ताद् तथाङृत व्याङरण रायपाप्वद्येक्तखयान्यया- 
विवरण येन सोऽपि सन् श्रल्पनिलय्ः । स्थानी प्रसक्किमान् तद्वत् किं किमर्थे 
दुष्ट परापिष्टमाव परल्लीवाञ्छामधत्त । अदो महेन्द्रल्यापि दुम्यैसनितेद्याशवर्यम्् । 

अन्यच ताट्क्कृतन्याकरणो महेन्दन्याकरणकतापि इनदरो नैपघदेश विधाय 

' तद्रूपधासणेन तदादेशो भूत्वा न अं अनद् न अन् नानर् पूरववत्सद्ठासः । 

अलि. तस्पराल, काय्यं किमिति दु्टमनल्विभाविति नियेषादयुकतं स्थानि 
वद्धावमधत्त । अहौ विरुद्रमिदयर्थः । अन्यच तादक्क्ृतन्याकरणस्तया कृत- 

स्कारः स॒ इ्यवच्न्द्ः ख खकीयमदिद विधायेति खण्डश्ेषः दयदादयत्वं 
श्रप्येदर्थः 1 नान. कार्यस देतोरलाधितदल्डयादिलोपलक्षणस्थानिकार्यों 

‹ श्िमिति दुटमल्विधाविति अरततिपिधादवुषपन्न स्थानिवद्धावमधत्त जहो विरद 

मिल. ! अन्नोरुखय विसेषस्व प्रायमिद्र्थनैव समाधानाद्विरेषामासेऽल्हारः+ 

स च शछेषप्रत्तिभोत्थापित इति खर. 1 वृतीयाथं च इत्ति विरेष्यखयापि 



दृश्चमः सरमः 1 १९१ 

इयमियमधिरयण्यं याति नेषथ्यम चू- - 

विति विश्चति वेदीयु्वदी सेयसुग्यौः । 
इति जनजनितैः सानन्दनादैर्विजन्न 

नल्दि परभेमीवणेनाकणेना्तिः 1 १३५७ ॥ 

श्रीहर्ष कविराजराजिमकुरारङ्कारदीरः सुतं 

श्रीहीरः सुपुवे जितेन्दरियचयं मामद्देवी च चम् } 
सर्केष्वप्यसमश्रमस्य दशमस्तस्य व्यरेसीम्मदा- 

कान्ये चारुणि नैषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वरः ॥ 

मिद्धत्वात् व्यङ्गय सदपि वाच्यस्य पिरोधामासस्यैव साधकत्वाद्राच्यसिद्यङ्न- 
मिखनुषन्धेयम् ॥ १३६ ॥ 4 

इयभियमिति ॥ नेपथ्येन भरसाधनेन मन्चुर्मनोक्षा उन्या ऊरवशची 
भूतेखोर्वश्नी खेय दमयन्तीयमियमिति पुरोवर्तित्वातनिदे्च., सम्भ्रमे द्विरक्तः ! 

अधिरभ्य रथ्यायां व्रिभक्तय्यंऽव्ययीभावः । याति यथ्यायां गच्छतीदयर्भःः 1 

वेदिं खयम्बरवेदिकफा विसतति विदति पूदवदह्दक्िः । श्सेव जनरारोकजमै- 

जलैः नन्दनाः सन्तोपथोद्रः कतृनि मा प्रल्ुता नरहदि परेषां समीपस्थ. 

जनानां भर्मवर्भनस्याकथेनातः धरवणयुखलाभो विजने विदेतः। मालिनीम् ॥ 

शोदर्पमिति ॥ त्कैष्वपीति ॥ न केवल कषितायामेवेलध, । 
गतमन्यत् ॥ १३८ ॥ 

राति षद्वाश्यप्रमाणपारावारपारोणप्रीनदामहोपप्यायद्धोखाचल्- 

मदिनायपतूसिविरावते भपधम्याछ्याने जीवातुखमाद्याने 

दमः रे" रामः } 
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एषां चदीक्षणरसादनिमेषतैषा  , : 
स्वाभाविकानिमिपताभिलिता यथाभूत् । 

आस्ये तथैव तव नन्वधरोपभोगै- 
युग्ये ! बरिधावमरतपानमपि द्विषास्तु ॥ ९॥ 

एषां गिरेः सकठरत्रफटस्तरः स 
परागुग्धभूमिसुर्भेः खदु पच्चश्षाखः । 

भुक्ताफले फलन सान्वयनाम तन्व- 

ज्नाभाति चिन्दुभिरिव च्छ्कुरितः पयोभिः ॥ १० ॥ 

पपामिनि ॥ एषां सुराणां त्वदीक्षगे रखद्राग(देष। अनिमेषता निमेषः 

रादित्य यथा स्वाभाविक्यः, ^छियाः पुवत्” इ्यादिना पुंवद्भावः । .न 

निनिवन्तोघ्निनिपां इगुपधलक्षणः क. । तेषं भावस्तत्ता तया मिलिता 

सक्नता सती द्विधा द्ियुगताऽभून् तथैच नन्पयि 1 सुग्धे | सखुन्द्रि } विधौ 
चन्द्रे अद्नयानमयि तना आस्क्रे अथरेपनोनैरसागरतपानैर्िठित चद् 

द्विधास्तु द्िगुणितमस्त्वितयथ. । अव्रानिमिप्वामृतपानयेद्रविभ्यासम्बन्पेऽपि 

सम्बन्धे क्तेरतिश्षयोकतिः ॥ ९ ॥ 

पपपामिति ॥ सकलानि रनञन्येव फलानि यस्य स सर्वरत्रूरि्यथै, । 
फकन धारकस्मे्टसम्प्ादने, एलनिष्यत्तविति पातेो््ुदू । तेन सान्वयमन्वर्थं 
नाम य्य तन्मुक्ताफल तन्वन् चिस्तारयन् तादद्मुक्वफरब्याप्त इत्यर्थः । 
एषो सुराणा सम्बन्धी स प्रसिद्धस्तषः कल्क्षः मक् पुर दुग्धः भूमिरेव 

सुरभिः ँरगोकूपथरा भूमियैन तदुक्तम्-प्रमाण भूयते दुग्धा पुनदिन्ये- 
ख॒न्धरा । ओौपपीश्चैव भाखन्ति रतानि विविषनि च ॥ वत्यल्चु दिमबा- 

नाशीत् दोग्धा भेस्मैदामिरिः ॥” इति 1 तस्य भिरर्मेोः सम्बन्धिपयोभि, 
शषीरख्वैर्बिनदुमिः च्छुरितो व्याप्तः पशा क्लः पाणिरिवाभातीव्युतवेश्चा ¦ पथ्रश्षाखः 



एकाद्ङः समैः । १९७ 

वकषेन्दुसनिधिनिमीलिद्रारविन्द- । 
दन्द भ्रमक्षममयथाखङिमात्ममौखो । 

छृत्वापरपधमयचनच्वखमीक्षमाणा 

सान्यत्र गन्तुममरैः कृपयान्वमानि 1 ११ ॥ 
तत्तद्धियगसुदितं श्िविकाधरखाः 

साक्षाद्धि; स न मनागपि यानधु्ीः । 
आसन्नननायकचिपण्णमुखातुमेय- < 

भेमीविरक्छचरितानुमथा सु जङ्घः ॥ १२ ॥ 

शयः पाणिः दयगरः 1 दोग्धु; पाणः दुग्धविन्दुभिर्दिग्धो भवदीति भ्रषिद्ध 
सुरवरणन स मेयस्त दस्वगामी भवतीति भावः ॥ १० ॥ 

" च्चरन्ति ॥ अय वाभीवाक्यानन्तरं वकेन्दोः सत्रिधिना सन्नि. 
धानेने निमीलानि सद्भवन्ति दलानि ययोस्तयोररवन्दयो. पदमवे ्रमक्षमे 
रान्तिजननशक्षम् अघलिमारममौखौ स्वमूध्चि कत्वा अपराधादवरणस्याद्भतो- 
यद्धमे सुरेभ्यस्तेन चते यया तथ। ईषमाणा सा मेमी अम कृष्या अन्यन्न 
गन्वुमन्वमानि अनुमता प्रणिपातध्रतादयाः ख महान्ते $ति भावः । भघ्राभ्रलो 

वषेम्दुसभ्निधिसचितारविन्दयुगलघ्रान्तिवगानाद्रपकानुश्रागित्ता भ्रान्तिमदलद्।र 

इति स्रः । कविसम्मतशादर्यादरस्त्वन्तरभ्रातिविम्बनं श्रान्तिमानिति लक्षणात् ॥ 

तत्तदिति ॥ शिविदायाधतुरयानस्य अधरस्था अध स्थिता भतत 

एव ते यानस्य धुय धूवदया' । शिदभागवत्तवत्यमास. धुरो यदूढकाविति 
यस्यः । उदिततमुस्पन्ं तत्तद्वियग तस्या मम्याख्ेपु तेषु नायक्पु विधये 
दिरागमपराग मनायीषदपि शाक्षासरलयक्षं न बिदुःन विदन्ति स्न, "दिद 

सदो वा” इति घर्युमदिशः, छटूसख धनि भ व्द् + ‰@ व्वाखपरानां पुरो. 
बिना नायद्धना विपण्नर्घध्रसुखरुमेयाना मेम्या विरछचरितनम् अप- 
रछचेधितानामुभययुमनिन अआतये्पसतमं इद् 1 अनुजनच भश्नदविपुः 

मपपद्मुखयेषटया नेर्म्रसम्यमनुमितदन्त इद्धः ॥ १२॥ 



. रक्षःस्वरक्चणमतरेश्त्य निजं निदृत्तो 

विदयाधरेष्वधरतां वपुवैव भैम्या: । 
गन्पर्वैसंसदि न गन्धमपि खरख 

तस्या, विष्य नियुखोाऽजनि यानिनभैः । ९३२ ॥ 

दीनेषु सर्स्वपि छताफलवित्तरदै- 

यदटैरदक्षि न सुखं त्रपयेव तस्याम् । 
ते जानते स्म सुरखणखि पतित्रतां के 

तां कत्पवीरुधमधिष्ठिति नावतीरणाम् ॥ १४॥ 

रश्तःरसिविति ॥ याने बाहनमेषामस्तीति यानिनः शिबिकावादिनः तेषां वगो 
रक्षस्ु राक्षसेषु निजम् अरक्षणमबेक्ष्य दा तेपां दिंखत्वान्नासतीति निविलेलथ+ 
निद्त. वियाधरेषु दवयोनिविश्ेयेषु वपुषैव भेम्याः भेमीत. पश्चमी विभक्त इत्ति 

पञ्चमा । अधरतां निङृष्टव बिगर निधित्य तथा गन्धर्वाणां ससदि सद्व 
तस्याः भम्थाः खर नगन्धमगन्धमपि. ठेशस्याप्यभावमिदयरथ. । नजर्येन 
न इष्देन स॒प्ुपे्ति समास. । “गन्धो लेशे महीगुणे * इति वैजयन्ती । 

विमृश्य निधिव्य निमुखोऽजनि जातः । जनेः कतरि छद् दीपजने्यादिना 
कतरि चिणदेशः ॥ १३॥ 

दीनेष्विति ॥ दीनेषु ददिष सत्छु विद्यमानेष्वपि कृता अफला 
निष्फला वित्तरक्षा धनगुतिर्यै्तैः कृषगेयक्षे, धपथव तस्या म्यां विपये सुखं 
नादि न दर्धित, दशेण्यैन्तात्कमीण छद् । तथा दि ते यक्षास्तां दमयन्तीम् 
अधिक्षिति क्षितौ, विभक्तयर्थेऽन्ययीभाव । अवतीणामुत्पच्रां सुगखाखिपतित्रतां 
कल्पदक्षपनी कल्पवीखथं कल्पलता न जानते स करम् १ हातदन्त एव भ्या 

उदान्यतयः तेषां युक्ता ठ्डेति कारमःव्छयेदमर्यनरूयोऽर्यान्तरन्याघः । तत्त. 

तेषा निधिगोपपिशाचानां कृतो बरणवात ऽपोति भावः ॥ १४ ॥ 
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जन्यास्तः फणष्टतामधिपं सुरौषा- ... 
न्माश्लिघ्ठमल्िमविगादिपदोएठरस्मीम् । 

तां मानस निखिखवारिद्चरान्नवीना 

हंसावलीमिवे घना गमयाम्बभू वुः ॥ .१५ ॥ 

यस्या बिभोरखिरषाङ्बयनिस्तरोऽय- 

भारूयायतते परिणतियंनिभिः पुनः सा । 
उद्रत्वरारवकराधैपराधैमाखो 

यालाममापव समासततग्रयस्मा ॥ १६ ॥ 

जन्या इति ॥ ततोऽनन्तर ज्व) वधू वहन्तीति जन्याः वधूमयाः 

*जन्या भला नवोढाया " इति केशवः । सक्ञायां जन्या इति यत्सयान्ता 

निपातः 1 मञिषटाया रागद्रम्यविशेपेमं > मािषटन्तस्य मभिमानं रामणीयकं 
विगादते रति तद्विमादिनी पदो्ठस्य पदयोरोष्टयोश्च खदेमीः सोभा यस्यास्तां 
दसावल्यामपि योज्यम् । ओत्वोष्ठयोः समाद वा पररूपं वक्तग्यम् । ताँ भमी 

नीना घनाः मेषा. दंसावी निखिलाद्रारिस्षरात् जलश्रवदात् मनसं मानघा्यं 
सर ह्व इषत् देवषद्धाद् अशादानात विदायेति स्यन्लोये पचमी । कणगता- 

मधिप वामुकि गमयास्वम् चुर्निन्युः ॥ १५ ॥ 

यस्या इति ॥ अयमिलकाद्रयविस्वरः अम्दप्रपणो सुनिभि्याघा- 
दिभिर्बिभोमदारक्तेयस्याः देम्माः परिणतिः सूपन्तरं आख्यायते खभामु षतत 

श्रगस्भा खा देवी उद्भत्वरः उदित्वरः गत्वरध्व इति करबन्ता निपात्त. । तद्या. 

गृतकरस्यन्दोपमिव खण्डमिब पराधमुक्कृट मात ललाट यस्यासा बाजा 
भमी पुनरभाषत्त ॥ १९ ॥ 

* अपर तु--मजिष्ठया रक द्रादिकं तस्य मिमानमिति स्याद्याय देन 
रक्मिस्यमिद्याहुः ॥ 



२०० नैषधकाव्ये 

अगिषठम्नगिरिजाङ्चङ्दकुमेन . . ` - 

यः पटृसूत्रपरिरम्भणञोणद्रोभः 1 
यज्ञोपवीवपद्वीं भजते स शम्भोः 

सेवासु वासुकिरयं प्रसितः सिवश्री; 1 १७॥ 

पाणौ फणी मजि कड्कणभूयनैशे 
सोऽयं मनोदरमणीरमणीयमूर्विः । 

कोटीरवन्धनधतुरौणयोगपद्र-, 
व्यापारपारगमयुं भज .मूतभवुः ॥ १८ ॥ 

धूखैकया रसनयागृतमीश्वरेन्दो- 
रप्यन्यया त्वदधरस्य रसं द्विजिहः 1 

आग्छेयेति ॥ यो वायुद्धिर्छेपादाजिनाक्ेन खेन गिरिजायाः 
पर्वद्याः कुचयोः ऊुङ्कमेन पदपूतरस्य परिरम्भणात्परिविश्नादिव शोगश्चोभो- 
ऽस्णकान्तिः खन् शषम्भेयेकषोपवीतत्य पदवी पद भजते सेषामु प्रधितस्तत्वरः 
" तत्परे अधितास्रौ ” इत्यमरः । सितश्ीः श्रान्तः स वाुकरिरयमिति 

पुरोवर्तिनिर्द्ः # १५ ॥ 
पाणायिति ॥ उथैरत्रतः कणी वायुकिः रेशे ईशसन्वन्धिनि पाणौ 

मनोदरभिरमेणीभी रमणीयमूर्तिः कटणभूय कष्णत्व भुवो भाव शति फम् ॥ 

भजति भूतभदैः शिवस्य कोटीरवन्धन कपर्दबन्धनं धनुपो यणे नीवा सोग- 

पष्य तेपां स्यपारस्य पारय पारीगममु वागुर भेज वृणीष्व । अत्ररुस्य 

सायुकेटनकरेषु कोदीरादिषु फनेण ग्रतः परयायभेद. । अथावुभाववि्नेपादीगपय 
श्म्मवेतु चयुमयः॥१८॥ 

धरत्येति ॥ रए्या रखन्या ईभरेन्दो््रशिरथन्दस्य सगतमन्वया 
गृनया त्वदथरस्य रसनपि रस च धृष्वा युगपदिवाखादयन् एलवुभयस्व 
एतस्य रदस्य वचपमन्वर निर्धनं क्षमः समर्प स्याददि दविजिषो रसना- 
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८2८८ 
आसादयन् युगपदेष परं .विज्ञेपं . 

निर्णेतुमेतदुभयस्य यदि क्षमः स्यात् ॥ १९ ॥ 

आश्चीत्ियेण रदनच्छददंशदान- 
मेवेन ते भुनरनयैतया न गण्यम् । , 

बाधां विधातुमधरे दि न तावकीने , 

पीयूपसारघटिते घटतेऽस्य शिः ! २० ॥ 
तद्धिस्ुरत्फणविखोकनभूत भीतेः 

कम्पश्च वीक्ष्य पुखकश्च ततोऽनु तस्याः । 
सश्ातसात्विकविकारथियः खभ्रयान् 

द्यान्न्यपधदुरगाधिपति्िखक्षः ॥ २१ ॥ 

दवयवनिष परमप एव क्षमौ नान्य इयर्थः । देन्दव।खृतदेतदधरामृतमेव ज्याय 

इति भावः ॥ १९ ॥ 

आरीविपेणेति ॥ आशिपि द्यां विषमस्येद्याशीविपो विपपरः, 
एृषोदरादित्वात्साघुः । ˆ आशीररगदष्टप्याम्” इयमरः 1 एतेन चासुश्चिना 
(क्त्री) ते पुनः तव वरु रदनच्छदख अधरस्य दकशदान दशकरणमनर्थतया न 

मण्यमन्ेतवेन न मन्तन्यम् 1 कतः दहि यस्मात् पीयूपषरेण घटिते निर्मिते 
ताबष्धीनि त्वदीये जधेरे देन बाधो पीडां बिधतु अख धिनि षटतेने 

खम्भवति भमूतघटितस्य कुतो विपभ्यामित्ि भावः ॥ २० ॥ 

तदिति ॥ ततो बाणीं यानन्तद् तत्य वायुेः विस्रता स्फारयतत। 
फणानां बिलोरनेन भूतभौतेः सथात्ाप्वख्ायस्वस्या दमयन्त्याः कम्प वेपथु 

पक बक खणाता सातििकविश्मग्धीः गरारखात्विकनमो चे तानू 
खत्यान्. विला भमीमावद्ञानलव्ति उर्यायिपतिवोमुष्लयादानन्दनतना- 

न्न्ययपर् न्यत्रारयव् स्वपयानिरलस्द्धमीवैरग्यप्ततिले चिरा इद्रः । 

आगर ययानां ममीमदक्षाल्दिदयु शङ्ारपरान्त्य घ्रान्तिमदलद्ारः । ॒म्मप्रख्य- 

दरमाणाः सदेः वैदन्यवेपभ् । अभुर्दत्लिषटी खातिः श्द्यातिताः ॥ २१0 

636 
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तदश्चिभिः खवरणे फणिभिभिर्दौ- 

` सिद्वस्य तत्किमपि सष्टमनात्मनीनम् । 
यत्तान् भ्रयातुमनसोऽपि विमानवाहय 

दा दा प्रतीपपवनाशकुनःन जग्मुः ॥ २२॥ 

हीसंङ्चत्फणगणादुरगघ्रधाना- 

त्तं राजसङ्कमनयन्त विमानवाहाः । 

सन्ध्यानमदठकुटात् कमरद्धिनीय 

कल्ठारभिन्दुकिरणा इव हासभासम् ॥ २३ ॥ 

तद्विति ॥ तदरिभिर्वाघष्ि्तान्तसाक्षात्कारिभिः अत एव खव्ररये 

निराकनैः कैमुखपराहतैरववर्थः । फणिभिरन्यैः ककोटकोदिनाभैर्निश्रस्य निश्वाष 
कृत्वा ततनिश्वसितसूपं द्छिमप्यवाच्यमात्मने हितमात्मनीनम्, अत्मविश्वजन- 

भगोत्तरपदात्छः । तद्विशुदमनात्मनीन खष्टम् आत्मनो महाननयेहेवुराचरित 

इत्ययः । कुतः यद्स्मापनिश्वास्कारणात्तान् फथिनः प्रति यातुमनसो गन्तुकामा 

अपि विमान वदन्तीति विमानबादा" हिविद्धवादिनः, कमेभ्यण् । प्रतपपवनः 

परतिकूलवायुस्वस्मादेवाश्चकुनाहुदशकुनान्न जग्मुः दूरत एद परिजदूरिलर्थः । 

भत एव दा हेति सेद ॥ २२६१ ४ 

हीति ॥ बिमानबाहाः दिविद्यकादिनः तं दमयन्ती हिया श्रदुचन् 

फषगणो यस्य॒ तस्मादुरयत्रषानादुर्यराजादानुधदनीयापनोय दन्युकिरणाः 

दाखभासं विद्धसरक्षमी खन्प्यायां नमदलङृलारसङ्कवत्वश्रचयात्कमलाद्धिनीय 
कारं दीगन्पिद्मिद रजसद्मनयन्त प्रापयन् रित्वादयेमनेपदं नीवदमोटरतेषव 
वि वचनाद्िङमस्त्वम् ५२३1 
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देव्याभ्यधायि भब भीरु ! धरूताबधाना 

भूमीभुजस्यजव -भीमञुवो निरीश्छाम् । 
आोकितामपि पुनः पिवर्वा दके 

मिच्छापगच्छति न बरसरकोटिभिवैः ॥ २४ ॥ 

ठोकेशकेशवश्िवानपि यश्चकार 

श्गारसान्तररशान्तरशान्तभावान् । 
पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिपुपश्चकेन 

संक्षोभयन् वितनुतां विवनुरयुद्ं बः ॥ २५ ॥ 

अथ देवी दमयन्ती राङ्शव खदाक्रय एवावधानमशदिदाह-देव्येति ॥ 
दभ्या वाण्देभ्या अभ्यधायि अभिहित कं तत्तदाद-दे भीष! भयशीक! 
भोषर्दाद् दुत इत्य् ्रघ्यये सम्बुद्ध नदह: । परतमवधान यया घा भव 
अविता *यष्व्य. । इ भूमीयुजो भूषाः] यूय ओीममुवो म्या निरीद्षा- 
मीक्षणास्यां गुरोध दल इति ह्वियामध्रयय । सजत, कुतः आलोद्धितामीक्षिवा- 

मप्येतां भमी पुनसर विवतामास्वदा पश्यतां बो युष्मकि वत्वरफोटिभि- 
रनन्ताम्दैरपि इच्छा द््नेच्छा नापगच्छति अतो मद्ाकय्मवदिताःश्ुणुतेदयरथः ॥ 

सलोफेशेति ॥ ग ईितनुरननी लोडखकेश्शिवान् बदयविध्युमदेश्ठा- 

नपि शारेण करारस्मेन सन्तरः सकश्मयो विरलो भा गाद आन्तरः 
अभ्यन्तरः णान्तभादः शान्तरसो येषां तन्. रागजजरितदेरग्यांशद्यर पयानां 

शुहुः पके ' चद्धपयाः दानदनूत्रष्यरनेगु ” इति कन्प्रत्ययः ठेनपूां पदङेन 

उयवां पशन्दिबाय चुरादी सङोभणन् म्याङ्लयन् ख [तुरण कौ 
युष्या सुद वरिठनुत ल्व डिन्रदजायनो नयक्ठः सामदवस्य असाद्ः 
क्स्य न भ्दाप्ठ इति भवः ५२५५ 
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पुष्पेयुणा श्रुवममूनिषुवर्षजप्त- , 
इद्कारमन्ववरुमस्सित्तशान्तिशक्तीन् । 

शङ्गारसमैरसिकन्यणुकोदरि † त्वं 
दीपाधिपान्नयनयोनेय गोचरत्वम् ॥ २६ ॥ 

स्वादृदके जखनिधौ सवनेन सार्धं 
भव्या भवन्तु तव बारिविदाररीखाः। 

द्धीपस्य तं पतिमयुं भज पुष्करस्य क 
निस्तन्द्रपुष्करतिरस्करणक्चमाश्छि ! ॥ २४ ॥ 

सावतैभावभवदद्ुतनाभिकरूपे ! 
खर्भौममेतदुपवर्ेनमात्मनैव । 

पुष्पेषुणेति ॥ रसोऽस्यास्वीपति रासकम्, “अत इनि ठनौ ” रति 
ठन्. प्रययः ॥ द्वाबण् कारणत्वेनास्य म्न इति व्यणुकम् अणुदरयारणग्यद््य हिपिकः 
कप्रसययः । शक्नारस्य स्मे निर्माणे रनक प्रतं यत् णुकं तदेवोदरं यस्या- 
स्ताः सम्बुद्धिः । वणुदिग्रकमेण कायेद्व्यारम्भ इति तार्किकाः । *स्राद- 
मयरवाङ्गीति भावः 1 त्व पुष्पेपुण। ध्रुवं सल्मिपुवरपे वाणमेोक्षकाले जपतः 

उश्नारितो यो हुष्रः ्ोपग्रयुक्तः ख एव मन्त्रस्तस्य वछेन सामर््यैन मस्ता 

भस्मीकृता त्तरोतीति ण्यन्ता्तमायि कः । सा रान्तिशक्ठिः रन्दियनिमरद- 

साम्यं येषा तानमून् दवी पाधिषान्. नयनयेोर्गोचरत्वं ट्टिविपयत्व गय पद्येखर्थः॥ 

स्यादिति ॥ हे निस्तन्दपुष्करतिरस्करणक्षमगक्षि ¡ उतिद्रपद्यविजवसमर्थ- 
नेत्रे | कमद्ायताक्नीखरथः । ततः खादूटुके जनिधा मघुतेदकस्सुदरे सवनन 
सबनाध्येन राहा घां भन्याः मनोहराः बारिविहाररीलाः जगन्न दाविनोदाः 

भवन्तु । अत एव दुष्छरस्य पुष्कराष्र्स्य दीपद परति तममुं खन भज 

श्रणीप्व #२७॥ 

सापर्तेति ॥ रेम्णामम््राख रमः आवसे सादर्तभविन सरावततवेन 
भभ्नद्ुतो विस्मयो यस्मिन् स विद्रीयमाणो नाभिरेव दषो यस्याः घ्रा तस्याः 
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खातञ्यमजैयसि न श्रियमेतदीया- 

मेवद परिगृहाण शचीविखासम् ॥ २८ ॥ 

देवः स्वयं वसति तत्र कि स्वयम्भू 

न्यैभोधमण्डल्वडे दिम्षीतडे यः 1 

ख त्वां विटोक्य निजक्षिर्पमनन्यकस्पं 

सर्वेषु कारुपु करोतु करेण दर्पम् ॥ २९॥ 

न्यमरोधनादिव दिवः पतदातपादे- 

न्यम्रोधमात्मभरधासमवावरोदैः । 
(र 

सम्बुद्धिः खदर्तद्यादि, कूम सवत्व [चन्र्िति भावः । एतस्य रान उपवर्तन 

देशः, 'नीदननपद देशविपर। तू्व्तनम् १ इयमरः । आत्मनैव भीमं भूमि 

भव खः खर्म; एतदीया भियमश्वयमव खाराज्य खरगराज्यं रोरीति रेफणोपे 

यूलेपे प्स्व दार्पोऽण इति दीर्घः 1 ना्जयमीति काः अजयसेवेल्थः । 

एतद शयीविखामं पचीसाभाग्य परिग्रहाण सीकर ॥ एतद्धरव सरमः एत. 

राज्यमेव खाराज्यम् भयमविनद्रसतयमेवेन्द्भी भदत स्यच्यलद्वारः ॥ २८ ॥ 

देष इति ॥ तप्र पुष्हरद्रपि दिमवच्छातन न्यप्रोचरः वरद्क्षः, 

°म्यप्रोपो बहुपाद्रटः” इयमर ॥ तस्य मण्डके मण्डटाकोरे तके अध्ये य. 

खयम्भूःब्रददेव. खय खाक्षद्रमति च्लि पठ १ स देव छदखमाप्तमन्यदन्य- 

कल्पम् अन्यमद्छ तक्र भवर्ताल्यनन्यङल्यम् अनन्यखाधारणम् दपदसमाप्तौ 

कल्पप्र्यः 1 निजद्ित्प खनिमोण स्वां विखोकय स्वेषु कस्पु शिलिषु मध्वे 

फेण करीश्येन द्यं करोवु महदद्ररेद सवथः । ष्टुः पर्तिकरंतेस्प- 

शिल्पमिति भावः ५२९५ 

न्यप्रोपनादिति ॥ दिदोऽन्वशैसलततः आपतत आतपः भादि- 

चम्दार् वथदिथ न्पग्मूय अधस्यत्वा राधर्माश्निवारणदद न्यप्रोपं न्यप्येष- 

पम्दकास्यमिन्ुरेसयमुसतरा्यं यस्यमायादपवत्दोन्रसेपयेयनी । वद्युतय्वु 
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~ तं ठस्य पाकिफठनीठदछ्युतिभ्यां 

द्भीपस्य .पश्य दिखिपत्रजमातपचरम् ॥ ३० ॥ 

न शैववां चरतु दा भुवनेषु रज- 

हंसस्य न-प्रियतमा कथमस्य कीर्षिः । 

चित्नन्तु तद्धिरादिमाद्वयमादिश्चन्वी 

क्षीरन्व नाम्ब च मिथः प्रयगातनोचि ॥ २१॥ 

न्यभोदतीति न्यप्रोषः पचादय दररस्य धत्वनिपातनात्साधुः 1 न्यर् पूर्वा. 

द्रोदतेः तथा अवरोदन्तीत्यवरोद्ट. अधोयुखाः शखाः शिषः । “शाखा शिफा 

बेहट स्यात् * शत्यमरः ! तैरवषटम्भरात्मनो भर साखाभारं धरतीति तद्धार- 
भिव स्ितमिदयुव्रक्षाः रतेः कर्मभ्यण्रस्ययः । दिख पाक एपानस्वौति पाकरिना 
पक्रानां फटानां नीलद्द्यनां नीठपव्यद्यानाव युतिन्या रकद्यानकान्तिन्यां 

निमित्तेन तस्य द्वीपल्य पुष्डरदवीपस्य सम्बन्धि दिखिपत्रजे मयूरपिज्छाद्भवं 
तन्प्रसिद्म्णतपत्र नदन् स्थिनमिति निमिन्गुनजाटिखरूपोदयश्षाम्यघ्काप्रयोमा. 

द्वभ्या । अस्याश्च प्रथनेखेक्चयाऽग्रतिनतरेन सजातीयश्रः । द्वितीयया 
सखजातीयखदष्टिः + वररक्षमिति देषः । पर्य, एतद्राजवरणादैवविपोऽद्दत - 
दनौनेोत्छदखमो भदिध्यतीति भदः ५३० ॥ 

नेति ॥ राजदसस्र राजपरेस्म शृ्टदष्स्यच 1 .रायदसो दषदर् 

ऋादम्बशृलद्गायो-? इति विश्वः । भद्य सवनस्य राः प्रियतमा दण्तमा 

तत्य्न्ता वर्य च दतिः सपं न भतत न धदलीभवनु धिताब्भ इति 

पुता पठ्यते । तस्माद. । युबनेषु रोध्पु खटियेदु च, "भुवनं खलिक सोढे 

द्रवि विश्वः । स्पवान यदनु (दन्तु विद्यदिमाददन्धावत्यद्रैवम् जआदिणन्ती 

आपादयन्ती ॥ धीरे जम्बु च मिपे।ऽन्यान्य शयगिमख नातन्येताति बत्तप्र 
द्मां प्षीरमीरन्दनेष्स्य ज तिभरत्वःलदमवेो विष्द्ध एत भाषः । य 

अउःरिविश्चि पदस्वयुनतो न खस्मत ददि दिरोपयमापानाद्रयेषानाप्रोडल हारः। 

वथा विखदिनादममरणन्वीरनेन सानन्यादड्मदः + मन्यं गुःखाम्दन 
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शरेऽपि सूरिपरिषतमथमाश्चेऽपि 
शरृङ्गारभद्गिमधुरेऽपि कडाकरेऽपि । 

तस्मिन्नवदयमियमाप तदेव नाम 

यत्कोमलं न फिठ तस्य नेति नाम ॥ ३२ ॥ 

भूवद्िफिभ्वननिकुभ्वितमिङ्गिवे सा 

लिङ्गं चकार वद्नादरणस्य विज्ञा । 

रानऽपि तस्य वदृलाभजतापवदि- 

चिदीष्रभूव मडिनच्छविभूमधूमः ॥ ३३ ॥ 

यम्र बस्तवन्तर्कता इति लदमणात् 1 तप्य विशेषणगत्या क्षीरनीराविवेकदेतु- 
त्वाद् पदाधदेतुर काम्यसिद्ग पूर्वां च श्रियभुबनयारित्वराजहंसप्रियतभात्वाद्य- 
श्िएटाछिष्ययस्तुसदर्दिविश्ेपणसराम्यादप्रसतुतराजदंसीप्रतीतिः शेपखष्णतमाचो- 
्रिरियेतैलिभिः सहात्ा्िमविन पूर्वोक्तस्य विरोधाभासस्य खष्टरः ॥ ३१॥ 

द्रऽपीति ॥ वं दमयन्ती भरे बीरेऽगरि प्ररिपरिषत्यु बिद्रत्षभासु 
प्रपमार्चिते अप्रपूज्येऽपि र्ारभहिमपुरे रणारविराखश्चन्तेऽपि कलाद्रे 

मुकतदियानिद्निऽपरि तम्मिन् छबनष््ये राद्ध प्रेमल कर्णामृते नक्तेति नाम 

नामपयं तस्य न सिक नालि दीति यद् तश्नलनामराहित्वमेव अवद बूयण 
आप नाप जरह स्विः \ अनसत्वातिरिकमपतवणारण सि्दिपि 
नानूदिषदप. ॥ ३२ ॥ 

शरूयद्धौति ॥ पिदेपेण जानाहाति दद्र भमि, दयुपमपातरीषिरिः 
२. घा दमयन्ती दत्याः दयन कियदस्ति सिनेति प्िरदर्परम्यय 

तस्व पि्ेपप्पमायः । तद्देदित त तलिन सबने भनादरनस्व निद. 
पद्यद मूनि दयनमक तद्नाद९ मू[स्त्वास्दय. । वस्व रोऽपि ननन. 

नसा दरम्दमूपल्य म एद भूनसखस्याः दमदन्त्याः जयमन जसम्नः तस्य 
वादः मन्तपपदिदोकमूड भयुनापड -ठनिस्र्दः! मह एशदुमानानदारः+ 
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राजान्तराभिसुखमिन्दुसुखीमयेनां ॥ 
जन्या जना हृदयवेदितयैव निन्युः । 

अन्यानपेक्षिवविधौ न खल प्रधान, 

वाचां भवलवसरः सति भग्यश्ये ।॥ ३४ ॥ 
उचे पुनभैगवती नृपमन्यमस्ये 

नि्धिङ्य दश्यतमतावमताश्चिनेयम् । 
आोक्यतामयमये ! छक्षीठशाखी 

शारीनतानतसुदख निजास्यचिम्बम् ॥ ३५ ॥ 

साध्यद्चाधननिर्दशेऽचुमानमिति लक्षणात् । दि त्विह धूमाग्न्यो रूपकलन्धाल- 

कयोरलष्रारगभीङरेण विच्छित्तिविशचेषाध्रयणात्तकवुमानाद्धेदः ॥ ३३ ॥ 
राजान्तरेति ॥ अथ जन्या जनाः भलयजनाः। जन्यशन्दो व्याद्यातः। 

हद्यवेदितया चिततकनतयेव प्ररणां विनैवेख्. । रन्दुसु्खमिनां भेमीम् मन्यो 
राजा राजान्तरं, सुप्छपेति समासः* 1 तस्याभिसुख यथा तथा निन्युः । 

खामिप्ररणा विना कथं निन्युरच आद--अन्यानयेक्षितेाऽनपेक्षितान्यः खाभ्या- 
देशनिरेक्ष इयः । यद्ुबीदौ सर्वनामघद पयोख्पशङ्ग पानादन्यशम्दस्य पूर्व 
निपातः ख विधिः कर्य तस्मिन् खतः खर्गमकायखाधनघमर्थं भ्ये अफपटे 
शख कर्मष्रे सति प्रधानकावां ख.म्यदेशानामक्सरो न भवति नाद्व पत्वि- 

द्न्तरन्याखः ॥ ३४ ५ 

ऊ इति ॥ भगदती भारती पुनः भूय. द्दयततमतया दरीनीयतम- 
स्वेन गुोन्दयातिशयेन अवमतावद्ीर्ती जभ्िनेयौ जभिनौ येन तमन्यं रष 

मद म्यम इस्तेन धद्य भ्ये! भनि) कुटेन भीकेन धदूतेन च 
शालत शति तच्छटी अयं दषः घाल्यीनतया भयंन नतमास्वदिम्बसुदस्यो" 

भ्रमस्य श्ादोफवतामित्यूचे उषती व्रूमः कततेरि विटि त् 1 छ छागे 
महति उनमें पाटीनसैपीने अध्शद्यययोरिति ग्यप्रस्यान्तो निपातः ५३५ 

* इद् चिन्द्यम् । मयूरम्यद्धदित्वादस्य सापुन्दमिद्यषे 1 
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एवस्पुरःपरठदपश्रमवन्दिदन्द्-- . ~ - “` “` 

बाग्डम्बरैरनवकाशतयाम्बरेऽस्मिन् 1 0 

उत्पन्तमस्ि पदमेव न मद्पदाना- 

मर्थोऽपि ना्थपुनरच्त्पु प्रातुकानाम् ॥ ३६ ॥ 

नन्वत व्य दति विश्रतनान्नि दाक-. 
रीपप्रश्ञासिनि सुधीपु सुर्ीमवन्याः । * - 

तद्भजाविरुद्बन्दिजियानयपि र 

किरामि राजनि गिराजनि नान्रन्ते ॥ ३६ ॥ 

शाकः शुकच्छदसमच्छविपत्रमाल- 

भारी हरिष्यति सरुस्तव तत्र चित्तम् } 
_-----------___`_- 

, पतदिति ॥ एतसय पुरोऽपरे पठतामपधरमाएणा बन्दिनां बरन्दख 

वाग्डम्बरैः वागायोपैरनवक्ाशतेरे अलन्तनिरवकाकश्चे असिन्नम्बरे अन्तरिक्ष 

सत्पदान। मद्वाषनानां “पदं शब्दे च वाक्ये च ' इति विश्वः । उत्पकुमेव पद् 

मवद्रायो नासती्यतिदायोककिः 1 आकारागुणः शब्द इति ताकिंकाः । चिवि 

कृथथिदुत्पत्तौ अपि अर्पुनरुकिु पातकानां पतता बन्दिवाक्येः पुनक्कार्थाना- 

मिद्य्ैः । रपपतेख्यादिना उक्उ्रस्ययः 1 मल्पद्ःनामय प्रयोजनमेव नासि 

गताधत्वादिति भाव ॥ ३६ ॥ 
नन्विति ॥ नच भेमि 1 अत्रासिन् हन्य ईति विध्वतनान्नि प्रख्यात 

नामधेये शाकटरीप प्रकषासीति तत्यशाखिनि तत्खामिनि राजनि विषये घुषीषु 

विदत छभीभवन्ल्ा विदुपीभवन्दयस्ते तवान्तरमन्तरजम् अनया श्रूयमाणया 
एतस्य युजविष्दयन्दभ्यो वाहुप्रशसिस्तोतृम्य जाता तज्यातया नियाप रागि 

रागवत् नाजनि नाजनिष्ट छिमिति परश्च. । जनेः कतरि छडि दीपजनेखादिना 

चिक्त्पाशविष्रयः + “ चिणो खक् ” इति तस्य छद् ॥ ३७ ॥ 

श्षाक इति ॥ त्र शच्द्रीपे युरुच्छदघमच्छवीनां कीरपकसदश 

न्तीनई पनाया मालो पद्व विभर्वाति तन्मादमारि, “ेपीकमाल्यनां 
44 



२९१० नेषधकाव्ये 

यत्पषठवौषपरिरम्भविजभ्मितेन 
ख्याताज्नगस्सु हरितो हरितः स्फुरन्ति ॥ ३८ ॥ 

सपरन तते किठ तत्तरपत्रजन्मा 
यन्मारुतः कमपि सुम्मद्माद्दावि । 

कतृहकं तदनुभूय बिधेदि भूयः 

श्रद्ध पराशर पुराणकथान्तरेऽपि ॥ ३९ ॥ 

चिततूलभारिषु ” इति हसः \ शाकस्तरः शाकदरक्षः, ८ शाकवर्बरवर्धका * 

उद्यमः । तव वित्त हरिष्यति इरितो दिशो यस्य शाकतरोः परवौधानां. 

पष्ठवराशीनां परिरम्भविजुम्मणेन व्यापिमदिक्रा रितः दरिदरणौः, ‹ हरितो 

शभे ना कनके पीव दिशि घ्नी दिते त्रिषु" इति शारिद्कमण्डने, जगल्ु 
श््याताः इरित इयाल्याताः स्फुरन्ति प्रथन्ते । अत दिश्चु दरिच्छम्दप्ररते- 

ईरिद्णनिमित्तायाः शाकत्पद्ववदधायाच्तुरणनिमित्तत्वाखम्बन्पेऽपि तत्सम्बन्धो- 
केस्वषरूपातिशयोकिः । तया च तस्य तरोत्तादग्वस्वारे व्यज्यत इदलष्रेण 

वदूवुध्वनिः ॥ ३८ ॥ 

स्पर्चनति ॥ तच्च द्रे किर तस्य तरोः पत्रम्यो जन्म मस्य तजन्मा 
मारतः स्पेन स्पर्शमात्रेण कमप्यवच्यं खम्भद्मानन्दमाददात्रीति यत् तदा 
नम्ददानर्पं दतत विनोदम्,  कौदहकं विनोदः स्यद् फुदुखय कुतूहल” 
रति हलायुधः । भूयः पुनरपि परा्यरपुराे विष्णुपुराणे यत्कयान्तरमन्या 

कथा तथ धरदधां वियेदि विश्वा ढह तत्रैव सञ्लमूगोलव्रान्वक्थनादेदेष्- 
सददेन तदुक्कथान्तराणामपि दिश्वषनीयत्वादिति भादः । अत्त विष्युपुराण- 

अक्यम्---' ाद्खश्र मददक्षः िदगन्धवेदेवितः । यत्. प्रवतपस्प्ी- 
ददो जायते पर्ः* इति ॥ ३९ ॥ 



एकादशः समैः । २११ 

कषीसणैवस्वव कटाकषरुचिच्छटाना- > 

, मध्येतु उब विकटायितमायताश्च ! । 

वेखावनीवनतसिप्रतिविम्बचुन्वी 

किर्मौरिि्रिचयचःरिमचापङाभ्योम
् ॥ ४० ॥ 

* कटोरजारचलनोपनतेन पीवा, 

जीबातुनानवस्तेन पयोरसेन । ̀ 

क्षीरेति ॥ दे आयताक्षि। तत्र श्ाकद्रपे क्षीराथेवस्तव करक्षषएचि- 

च्छटाना कटाक्षकान्तिजालाना धनदं जालं चक्वा, °जालकं पेटकं छटा" 

इति यैजयन्ती 1 विकटायित विकटभावं विरुितमिय्थः । विकटश्न्दा्नोदि- 

तादिक्यडन्ताद्भवि कः । लोदितादिराकृतिगणः 1 बेलावनी कूलरेखा, "वेका 

केऽपि वारिपः इति शाश्वतः । तन्न या बनततिवैनपद्विसतखाः यत्. प्रतिबिम्ब 

तत् चुम्बति स्छृशतीति तच्चुम्धी, तद्धा । भत एव कर्म रितः कदयैरितः 

“चिल द्िमीरकत्मापशषवलेताख कदर इयमरः ॥ तमस्योर्भिवयस् तरङ्नपद्वेः 

चारिमा चता, पृथ्वादित्वादिमनिचि देरिति टिख्ेप. । चापल चाश्वल्यं युवा. 

दित्वादण््रखयः । ताभ्यां स्मारकान्यम् अध्येतु स्मरतु । इर् सरण इस्यसा- 

दयोटि शषपस्वविवक्षायमिवा्धीग्थेखादिना पष्टादिधानात्तद्भवि कर्मणि द्वितीयां 

अत्र द्िमारितोमिचयस्य सिताघितत्वसादस्यात् तद्विलासस्य कटाक्षविलदित- 

सूमारद्तवा्तया स्परणालद्वारः ॥ ४० प 

कल्लोखेति ॥ कटोखनाल्ख तरद्चखमूहस्य चलनात्. उपनतेन प्रात्तिन 

-जीचातुनोजीवङेन अनबरतेनाऽविच्छत्ेन पोस
न कषीराखादेन पीवा पीवरः 

“पोनधानी तु स्ूरपीवरे * इयमरः । “ अन्येभ्योऽपि दृद्यन्ते * इति पीडः 

+ युदयप्यममुक्तर्र छो जोवातुन्याछ्याद्पलम्भात् परिदयक्षः - ल उ जम्मा पस्सत सुनमयषठ 

तथापि सदपुरस्यराजद्ीयप्न्यालयमते मोधरष
ुरराजद्ीयदपुभित्तरपन्यार्ययते 

न्व प्न्य सदुपलम्भादस्माभिरिद परस्दयते । ध 



२१२. } नैषृधर्व्ये, - 

अस्मि्रेखण्डपरिमण्डलिवोस्मूर्बि- ‰ , , ; ̀ 

रण्यास्यते मथुभिद्। सुजगाधिरपजः ॥ ४१ ॥ 
त्दरूपसम्पद्वलोकनजातुशङ्का ,' ` 

प्ाद्व्जयोरिद कराङ्कलिकालनेन 1, 
भूयाश्विराय कमला कठितावधाना. 

निद्राचुबन्धमतुरोधयितुं धवस्य ॥.४२ ॥ 
वाखातैः कृतकगैरिकतां कृता द्धि- , 

स्वजोदयाचटक्िठाः परिसीख्यन्तु । ̀ 
त्वद्धिभ्रमश्रमणजश्नमवारिधारि 

पादाङ्कखीगलितया नखलाक्षयापि ॥ ४३ ॥ 
४ 

` क्रनिप् । स प्रषिद्धो सुजगाधिराजः शेपः असन् क्षीरा अखण्डमनूनं यथा 
तथा परिमण्डलित। कुण्डलिता उ्मूरतिः मदयाकायो यस्व म सन् मधुभिदा 
इरिणा अध्यास्तेऽधिषठीयते ॥ ४१ ॥ 

त्वदिति ॥ चयि इदा क्षीरोदे कमला सक्ष्मीः त्वदरूपखम्पद्बलोकना- 
जातश्वा तव सन्द इष्टा मयः खभ्ैरि शद्भितचापलया खती्यधः । पवस्व 

खप्रियस्य हरेः पादास्मयो मूलां राष्ठ खीनां लालनेन चालनेन कराप्रेण 

संबादनन्यापरिगेययथेः 1 निदरातुबन्यं निदरावुक्तिमरोषवितुमवुदतंबितु त्वद्रन 
परतियन्धाय निदासक्मेव ऋ्ुमिन्यथः । चिराय बहुकादं द्तितावपाना 
अवहिता भूयात् । अन्यथा चथच्वित्ताः पुमोखा > विश्वसनीया इति भावः ॥ 

वालातपैरिति ॥ त्र शरद्रीपे उदवयाचयशचित्ः बासातै, तथा 
व्वद्वि्रमधमणन तब रटाविदारेण जात तज श्रमवारि खेदाम्बु सद्धाप्णीभ्यः 

पादादुखीन्यः ग्तवा ृतरा नखन्यक्चयाऽरि द्वार् छवा द्ियणीहृतः. 

मिलयः । ।कयाम्यःद्सतगण्ने दिदिचनुन्यः सुच् ! कृतष्यनि कृलिमाणि यानि 
यत्किमि पानुविद्ववान्ठ्षं परिशीययन्दु अनुभवन्तु तयामूनाः इन्त्वि्यः ॥ 



एकादशः समैः । २१३ 

नृणां करम्बिसमुदासुदयन्ग्गाङ्क- 

शङ्कां सजत्वनघजद्ि ! परिभ्रमन्याः 1 ` 

तत्नोदयाद्ररिखरे तव दश्यमास्यं 

कादमीरसम्भवसमार्वनाभिरामम् ॥ ४४ ॥ 

एतेन ते बिरदपावकभेत्य वावत् “` ` '' " 
कामं स्वनाम कठितान्वयमन्वभावि 1 

अङ्गीकरोषि यदि वत्तव नन्द्ना्ै- .. 
छैन्धान्वयं सममपि नन्वयमातनोतु || ४५ ॥ 

रष््मीसतासमवखम्बयुजदरमेऽपि 

वाग्देवतायतनम चमुखाम्बुजेऽपि । 

नृणामिति ॥ ह भनपञद्धि अनकयजदे ! नाधिदमदरत्ादिना विक 
स्पेन द्रस्य । त्थ द्वीपे उदयाद्रिशिखरे परिभ्रमन्याः विहरन्साखम 
कादमीरसम्भवसमारननेन छुदुमायुलेषनेन अभिराममत एव दर्यं दथरनीय 
ऋलुपपाषाक्पिनृतेरिति षयप् 1 तदाख्यं (कतृ) ङरम्वितमुदौं खम्मिलिता- 
जन्दानां नूर्णां पुरा दृति वि्पादपः । उदयन्मृमाडृशद्वामुदीयमनचन्द 

सन्देह श्रान्त या खजवु करोदु । भल ्र5पि सन्ददन्रान्तिमतोरन्यतरोऽश्तु ॥ 

प्पतमेति ॥ नड भैमि 1 एतेन हम्याक्येन दहा त तक दिर्दप्रवक्मेल 
दिमोगापनि पप्य ख्व खकीय नाम इम्यय्रहा काम प्रश्मम ख्लितान्वय गृहात 

सम्बन्ध घदन्दभारि भतुभूतम् 1 अपरौ हु त्वादय दभ्या स्ापीडजनीलव्पः। 

श्थमसुर् स पमरप मदि तदायं दपः स्वमाध्मानमपि तवे नन्दनाः 
स्वप्युस्पादित्पु्रपौत्रादिनिर्क्पान्ययं सन्पदश्रावटमावनातु धर्मप्रगास्रम्पखर्भ- 

श्वातर्परिपदस्येलि मादः ४.८५ ध 

खक्ष्मीयतेतति ४ स्मेव नना वस्वा धमबतम्डः भाषारभूलः भुज 
एर दमो र्ठ ठस्मिभपि धुगािवश्म्ददपीद्पः । सया ब्देवतामाः 



२१४ , मैषधकव्ये 

सामुत्र दूषणमजीगणदेकमेव , 

नाथौ बभूव मघा यदयुष्य, देवः ॥;४६ ॥ 

रक्ष्मीविलाखवसतेः सुमनः सस्या 
द्स्माद्विकष्य मुषि उव्धगुणपरसिद्धिम् । 

स्थानान्तरं तदू निन्युरिमां विमान- 

वाहाः पुनः सुरभितामिव गन्धवाद्यः 11 ४७] 

भूयस्ततो निखिखवाड्रयदेवता सा 
दैमोपमेयतलुभासमभापतैनाम् ।. 

एनं स्ववाहुवहूवारनिवारिररिं 

चित्ते छुदप्व ऊरुविन्दस्॒कान्विदन्ति ! ॥ ४८ ॥ 

सरखल्या आयतनं स्थान मञ्जु मनो्ञं युखाम्बुज यत्य तसिप्नपि रक्ष्मी- 
.सरखलेरेकाधिरूरणेऽपीयर्थः । अयुत अमुष्मिन् हव्ये राहि खा भमौ एकमेव 
दृषणमजीगणद्गणयाम्रस गयेर्णौ चडि, ईच गण श्तयन्याचसेकारः ! ऊ तदषण 

तदाद असुभ्य हव्यस्य देषो मघवा मदेन; अर्थां याचिता न पम्पवेति यत् 

नलस्य तु सोऽरं यद्यं ययाते तत्कथमनलनेनं शूयतिति भावः ॥ ५६ ॥ 

लक्ष्मीयिखासेति ॥ तदनु तत्वदिदारनन्तरं विमानवादः भवि 
सके लम्धा युगेन घीन्दयोदिना, मन्यत्र प्राणतपयेन च प्रसिद्धया त। मा 
दमयन्ती यन्धवादा वायवः गुरमितां चीरमसम्पदमिने, रकम्याः शरम्पद्ः 

सन्यग्र पायाः पिलासखदेषते्लालाण्दात् सुमनः विद्यु अन्य्र पुष्पेषु 
सख्पादस्मनन्दरपात्पद्राष विङ्प्यापनीय पुनः स्थानान्वरं राजान्तरम् अन्यत्र 
पुषपान्तरं मिन्युः ॥ ४७ ॥ † 

भय इति ॥ ततोऽनन्तर भूवः पुनरपि निपिलबाव्ययदेवता ब्ल 
दागधिददतः सा वखती दघ्रा उपमेय चयुभाः धतरडन्विः याः ताम् 



एकादयः स्मः । २१५ 

कीपस्य पश्य दयितं दयुतिमन्वमें - -- „-' , 

ऋौच्वस्य चश्चङटगच्चखविभ्रमेण । 
यन्मण्डले स किर मण्डछसन्निवे्ः 

पूरब्धकास्ति द्थिमण्डपयःपयोेः | ४९ ॥ 

तज्नाद्रिरस्ति भबदद्निदयास्याचौ 
कौश्ये; स्फुरिष्यति गुणानिव यस्त्वदीयान् । ` 

हंसावरीकखकटप्रतिनादवारिभिः - 

स्कन्देषुदन्द निव भरिवरीतुकामः 1 ५० ॥ 

एनां दभरयन्तीमभापते--दे ऊष्विन्दसकान्तिदन्ति 1 पर्मरागसदशदश्चने 1 
नािषनोदरेव्यादिना विकल्पादीकारः । “कुरुविन्द्ः पद्मरागः" इति विश्वः । 
घकान्तीलत्र खमानख समावधिन्त्यः ) सबाहुना बहुवारं #िकारितारिं बहुलो 

नि्भितेशनुमेन राजानं चित्ते रम्ब अनुमन्यस्वेद्थः ¶ ४८ ॥ 

दवीपस्येति ॥ दुतिमन्तं नाम एतं करस्य गरीबा्यस्य द्वीपस्य 
दयितम् अधिपतिं च्बकलघ्य तेरल्ख्य दगश्वरस्य कटाक्षस्य विभमेण रिल्ययेनं 
१९वद, यन्मण्डले यदे स ॒श्रखिदधो मण्डलदनिेलो वर्तुखसंस्थानः पाण्डुः 

पाण्डुवेभैः दभो मण्ड सस्तु, “मण्डं दभिभवं मस्तु" दखमरः ॥ तेस्य पयोधेः 
समुद्र्य पूरो राशिधकास्ि किलियैनिषये ॥ ४९ ॥ 

तवेति 0 वभ शररदवीदे भवत्यः भद्श्रविद्यस्यानी त्वयरमब्यीदा. 
विलाधार्था वो नामाद्वरस्वि योऽद्िः दंखाबलीकजकखनां ्रविनादा एव 

चो वचनानि येपां तैः त्कन्दस्य ऊमारदेषुरन्दाना निद्रे सुदधरिर्धः 
लदीयान्. युणानिवदरीवुस्रमो न्याद्यदुञ्चन इव स्फुरिष्यति प्रचासप्यते-॥ 
स्फुरति; कुटादित्वाहूषभाकः ॥ ५* ॥ 
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वैदर्भि ! दुर्मदरपूननवापि यस्य॒ - - “ 
गर्भे जनः पुनरुदेवि न जातु मादुः । 

वस्याचैनां रचय ठ सगाङ्कमेखि- ^" 

स्वन्माच्रदैवचजनाभिजनः स देशः.॥ ५१ ॥ 

चूदामरचुभ्बिभिदिरोदयश्षेटशील- 
स्वेना; स्वनन्धययुघाकरसेखरस्य 1 

वस्मिन् सुवभैरखरूपणसरन्यहन्य- 
भूखद्धटा पटय देमघटाववंसाः 11 ५२ ॥ 

वैदर्माति ॥ दे षैद्भि! चस्य देवस द्दमैः कपरः पूजनयापि 
श्िसुत कमकदलादिपूजनयेति भावः 1 जने! जन्दुजौवु कदापि पुनरनादुगर्भ- 
नोदेति न जायते तत्पूजनस्य मुखरेव एर्टामत्यपः । ठत्तय्र तस्व गृगाह्मीते- 

रीश्वरस्य अना रचय पूजां ऊंड । तथा हि घ देः तन्मावे ख एधे ईवत 
येष तेपा अनानाम् अभिजायन्ते भस्सिग्निखमिजनो जन्मनूभिरितवर्यान्तर्- 
स्पाखः । द्पातः एुकेऽन्यभिजनो " जन्नमूस्यौ कुठध्वयः इति विश्वः । 

व्रस्य सर्वे तदेश्यरणादखत्वेवयोत्प्रतत्वहना मुच्यन्त इति भावः ४५१ ॥ 

प्यूदप््ति # दे यैदभि! तन्निन् ददे खनन्धयवीठ छनन्धयः + 
"" नाखिद्धस्वनयेोष्मधियोः” इति खसुप्रसय सुमागमः । स्वनन्धयमुषाडरयेख- 

गख परनदु्धेखरस्व छम्भःः चूहरचुन्बिनिद्िरत्य शिच्छराप्ररपरसूरेस् उदय- 
यत्य उदगद्धेम शीं मत्पानं तस्व सखेनालत्वद्थीरिकर्थः + देनपयगतछा 

उपरित्थारितम्नरुढला श्यः $ सुदतरवरूप्तेन देमदगपुरमेन रम्मनि 

एम्पीम्पिव मूतः पतासेपा पराः पड्वरय लनो सनकृञ्कपोस्पतानेड- 
सीकण्डादनि्मोनिन तं नयबन्ठमिन्दुपेखर् मदस्य: ५५२४ 
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वस्सिन्मलिम्नुच इव -स्मस्केकिजन्म- ' 

चरमोदयिन्दुमयमौक्तिकमण्डने ते 

जाैप्रङन्दधिमदोदपिपूरखेल- "' 

कटोढचामरमर्तरुणि ! च्छिननतु'॥| ५२ ॥ , 

रतद्यशो नवनव खल दंसवेशं "' 

वेदान्तखन्तरणदूरगमक्रमेण 1 

अभ्यासमर्जयति सन्तरितुं खमुद्ान् 

गन्तुभ्व निश्रममितः सकठान् दिगन्तान् ॥ ५४ ॥ 

„ 

तद्सिन्निति ॥ दे तकण ! तसन्" दीपे दपिमदोदधेः पर लोकाः 

कोला एव चामराणि तेषा मख्व् मलिम्डचधोर इव, “पाय्चरमलिम्डचोग 

इष्यमरः ॥ जालिर्गवाक्रनरमिलपन्तश्वरन् ते तव स्मरकेल्या जन्म यत्य 

तद्रमोदचिन्दुमयं खेदोदद्बिन्दुरूप, मन्योदनेश्यादिना उदकस्
य विकल्पादुदादेयोः। 

मीक्तिकमण्डन मुक्ताभरणे, खार्थं ठ् 1 मौक्किकमिति बिनयादि पाठादिति 

बामन } छिनकतु छित्वा दरु चौरा हि. तिचे प्रविश्य ारादिक 

छिल्वादाय पायन्ते । अव्र खेदबिन्दुपु मौक्किकत्वरूपणादरूपकालद्धारः 1 तेन 

मलिम्ढसच इत्युमायाः सद्रः 1 ५३ ॥ 

प्तदिति ॥ नवनवं नवप्र्मर, “ भरकर गुणवचनस्य ” इति द्विर्भावः! 

इससेव वेः सर्वत्र भ्रवेशबम्यापारो यस्य तत् एतस्य राह यशः बेशन्त्न्तरण 

पल्वलतर्ण, * वेदान्त- पल्वयबात्पसर” इत्वनर्ः } दूरगमे। दूरममन, “प्रदः 

दृ्निधिगमथ्व इति जषत्ययः 1 तयो. कमेण रीत्या दख्वदेव इतोऽस्रा- 

देशात् नि भ्रम उथा तथा ममुदरान् सन्तरितु सद्यन् दिमन्तान् मन्तु चान्या 

म्यति खदु करेति समित्वपः । चिद्यसाया खटणन्दः । तेन पुनः पुनरेव 

मम्यस्यति सिम् अन्यया कथमख खकलसाकटरित्वमिद्युस्ेक्षा मम्यते 1५४ 
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तस्मिन् रारपि श्रते गणनादरिप 
स्तन्वी न सा हृद्यवन्धमवाप भूपे । 

देवे निरुन्धति निचन्धनतां बन्ति 

हन्त भ्रयासपरपाणि न पौरपाणि ॥ ५५ ॥ 

ते निन्यिरे छपतिमन्यमिमामसुष्मा- ~ 

दंसावत्तंसशिविकांडभ्रतः पुमांसः । 

रत्नाकरादिव ठुपारमयूलर्ेखां 
टेखानुजीषिपुरुषा गिरिशोत्तमाङ्गम् ॥ ५६ ॥ 

एकैकसुद्रतराणं घुदूपणश्च 
दित्वान्यमन्ययुपगय परियजन्तीम् । 

तस्मिन्निति ॥ तन्वी एश । “* चेतो गुणवचनात् ” इति विकल्पात्, 
पू 1 घा भमी गणनाददधिः सद्गपाग्ल्य रसद्ववुधिभते पूर्णऽपि तस्मिन् 
बुतिमरदाष्ये राक्षि हृदगगन्धरं मनस नावाप ) तथाहि दके दिर निष्धति 

प्रतिवभति सति प्रयासेन दुःखनाहल्येन पराणि दुष्करानि पीश्पाभि पुष्पः 
काराः । युवादित्वादसूप्रययः । लियन्ध॒नत ऋयृदेवुत्व न बदुन्ति. इत्य थौन्तर- 
न्यासः । इन्तेति खेदे ॥ ५५१ 

तदति ॥ ते धर्ताः अंखावतखस्य भुजशरोभूषणस शिविश्छया 
अंशतः एष्देश्रधारिषयः पुमांखः इमां भरमा देखायुजीविपुख्याः देवानुचरजनाः 

लेखा अदितिनन्दना * इयमरः । वुपारमूएलेयां चन्दरेरगं रन्राकरद्रमाकरं 

विहाय यिरिदोत्तमाङ्गे शिदयिर हव भयुप्मादमु दपं विहाय, ल्यन्टेपे पथरमी ! 

सन्ये रपति निन्विरे प्रापयानासुः । नित्वादारमनेपदम् ॥ ५६ ॥ 

पफैकमिति ॥ जमद्धिर्बतपाद्पद्या जगद्रन्य खर्खती उद्वत 
श्रा्ये धुतदषएण निर्दोपिय पएश्मेग्मेड उषं, यीष्डाया द्िमाबिः । एषं 
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पतां जमाद् जगदृ्धितपाद्पद्मा |, 
पद्रामिवाच्युतभुजान्तरविच्युतांसाम् ॥ ५७ ॥ 

ईशः छुशदायसनाभिक्ये ! छरेन ` 
द्वीपस्य ठाञ्छिततनोयैदि वालिछितस्ते । 

ज्योतिष्मता सममतनेने बनीषनासु 
ततत्वं विनोदय पृतोदतरीपु चेवः ॥ ५८ ॥ 

वातोरिखोखनचङदटमण्डराप्र- 

भिन्नाभ्रमण्डरगर्जख्जातसेकः । 

स्तम्बः फदास्य भवितताम्बरुम्िचूढ- 

श्थिन्राय तत्र तवे नेत्रनिपीयमानः ॥ ५९ ॥ 
~~~ 
अहुप्रदिवदिति यहुमीदिवद्धावाच् युपो छर् 1 दित्वा भन्वमम्यं दृपतिं पूर्वत् 
दविभौवः । उपमम्य परिस्यजन्त तमपि परिदरन्तीम् अच्युतस्य विप्णोभुजा- 

न्तराद्विच्युताघो पौ साक्ास्नौनिव स्थितामिस्युखेक्षा पुता भैमी जगाद ॥ 

दतः शति ॥ दे उयेश्यकषनाभिशये ! कमल्घद्यढरे! “प्रयाणः 

शयः प्राणि एयमरः । णेन दर्मखम्भेन लाञ्द्रितवनोषिमिदखेनायस्व 
द्रंपस फुशदरीपलय ईरः साभ ते तव बाञ्छितः इटा यदि तरता त्पं ज्योति 

प्मता उमोहिप्मप्नामद्ननिन फुष्दरीपिशवरेण समं खद् पनीभिपनानु बगवादद्रम् 

परतसुद यस्व मः पएतेदेष एतखमुदः उदकस्योदः सड्याभि्युदादेयः । तस्य 
तपु सीरेषु भेतयित्त विनोदय विनोद कास्य । विपू्ान्दुदते्यन्तादविनोद्- 

सम्दादरा पत्स्ये म्यन्तारदेण्ट छिप् ५५८ ॥ 

यष्तेति ४ वप रणति जम्बदयुन्दनी चूदा यत्व छाद्य 
इत्यथः । भत एद यातस्य वायोरूद्मणा वरमद्य स्थरे छम्ननन चयद्ि- 
देः पलि मग्नैः गदर्मि्रादभ्चनण्ब्यन्मेयमनग्ादस्यत्दः ए्व्दजय : 
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पायोधिमन्यसमयोत्थितसिन्धुपुत्री- 
, पत्पद्कजा्ैणपवित्रशिखासु चत्र । 

पल्या सदावदह विदारमयैर्विकासै- ,, ` ˆ ˆ . 

रानन्वमिन्दुसखि ! मन्दरकन्दरासु ॥ ६० ॥ 

आरोहणाय तव सज इवास्वि पत्र , . , 

सोपानरोभिवपुरदमयच्च्छटाभिः 1 

भोगीन्द्रमे्टशवधृष्टिकृताभिरग्धि- , ‰ . „ . 
छु्धाचछः कनककेतकगोतगात्रि ¦ 1.६९ ॥ 

जातः खेदो, यस्य॒ ख कुशस्य स्तम्बो दभयुटमः, ^अग्रकाण्डे खम्बयुस्मौ ` 

इसमरः । नेताभ्यां निपीयमानः आादरषदृ्यमानः सन् तव चिन्राय विस्मयाय 

भविता भविष्यति ॥ ५९ ॥ 

“ पाथोधीति॥ दे न्दुयुखि ! ममि! तत्र कुरशदरपि पाोधिमन्धस 

अभ्थिमथनस्व समये उष्यितायाः प्रादु्भूतायाः तेन्धुपुर्याः रम्याः पत्यटनयो- 
खरणकमलयोः, “पदडघरिश्वरणोऽल्नयाम् ' इत्यमरः 1 अर्पणेन पविध्राः शिलाः 
याञ् तागु मन्दस्डन्दराखु पला भ्रौ सद विदारमवर्िंहारस्तैर्िलातैर्विनोद- 
रानन्दमावह् सम्पादयखं ॥ ५८ ॥ 

मारोदणायति ॥ नङ्कतके खर्भकेतकदं मे्रमभिजने। यस्य 
तवच्, तस्य गेत्र सन्ततिकी, गात्र यखाखस्याः सम्बुद्धिलद्राति | तत्छदश- 
गाप्रीदयर्थः । अङ्गगाघ्रकष्ठेन्य इत्यादिना दीप् । तप्र कुशद्धीपे भोगीन्दस्य 
वायुर्षवेट्तपधभिर्य्टनशतानां षषः हताभिरद्मसु छिलासु वीनां देन- 

मार्माणा च्छटाभिः स्मूहर्ुनिः घेपानैः शोभत इति तच्छेमि कपुरयद्य खः 

मकिहृतरोपानषद्धिरस्पेः क्षुम्याचयो मन्दराद्रिः, श्वुस्धखान्तेव्यादिना निपात. 

नप्खाधुः । तवारोद्ाय घनः सनिव इवासि वतेत युदयका ॥ ९१ ॥ 
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मन्था नगः स भुजरग्रसुवेष्षृषटि- -:- ` ` 

उेखाचरद्धवरनिश्चरवारिधारः । 

लज्नेवयोः सख्भरयन्वितरिवैशेप- =; 

, ाद्नवेष्ितदयुभ्रममातनोतु ॥ ६२.॥ 

एतेन ते स्तनयुगेन सुरेभङ्धम्भौ 

पाणिद्येन दिविपदमपवानि ।. = 

आसन स स्मरतु नीरधिमन्थनोस्थं 

सखच्छन्दमिन्दुमपि सुन्दरि मन्दराद्रिः ॥ ६३ ॥ 

=-= 

अन्था श्ति 1 भुजगप्रमोवायुकरववेधनेयो पृषटिखाः परपणमा्गास्वायु 

यलन्दयः प्रवदन्त्योः धवला निक्तरवारिधारा यस्य खः ख अरिदधः मन्या मन्धन- 

दण्डो नगोऽदिमन्दसाद्र, वशाखमन्धमन्यानमन्यानो मन्यदण्डके” इयमरः । 

खन्नेचमा; खस्य मन्द्रल्येव भरेण भरिण यन्त्ितानि कथितानि शौर्याणि 

यस्य तत्य दषस भूमार वदतः दयापे. शपा्गिनावशिष्कायेन वेष्टिता तुः 

शरीरं यस्य स शत च्रममातनेतु भ्रान्ति जमयतु खों हि दिरसि मतोऽ 

चखान वेश्यतीति प्रसिदम् । जत्र कविघम्नतसादद्यमूल्रान्तिबणनाद्धान्ति- 

मर्दणद्ारः ॥ ६२॥ 

तेनेति ॥ हेय ख मन्दरः + एतेनेति खवेपरवरति 
निदः ते तव स्दनयुगेन शुरेभस्यरावतस्य ऊुम्भी तथा पाण्द्रयेन दिविष- 

दमस्य कलपदछस्त पदन मादन हृदुमत्यवं नीरधिमन्यनोय सर्वणि 
मेयदममने्यानि पसन, “नघुसफमनपुदेनेरन्यतरसयाम् 7 पति नुमः 

क्व दसपकमिकत्यप । सच्छन्द यथेदट स्म॒, “स्वच्छन्दो निरवष्डः” 
शवमरः \ अय ऋविखम्मतसादययमूलस्परहनिबन्धनाव् स्रगायद्चदः ४ ६२४ 



२२२ नैषधकाव्ये 

वेदैवचोभिरखिकैः कृतकीर्मिरने ‡ :“* ' 
देषु विनैव धृतनियपरार्थयते । । 

मीमांसेव भगवलयमृतांश्ुमौखौ ` . 

वस्मिन् मदीभुजि तयातुमवि्न भेजे ॥ ६४ ॥ 

तस्मादिमां परपतेरपनीय तन्वीं, ` . ~ - 

राजन्यमन्यमथ जन्यजनः स निन्ये । " 
श्रीभावधावितपदामसिगदय याच्चा- 

: मर्था निवल विधनादिव, वित्तवित्तम् ॥ ६५ ॥ 

वेदैरिति ॥ अखिलैः समस्तैः अन्यत्राखिलैरविष्छित्रसम्पदायैरेदै- 
्ैदतल्यैवेचोभिः सत्युरुपवक्थिरन्यत्र, “यतो या” इत्यादिगेद्वाक्थै. हृत 
म्याकृतं कीर्तिर सत्कीर्तिः यस्य तस्मिन्. देतु विनैव निर्वुकमेव । धतो निघः 

खदातनः परार्थयन्लः खयमदा्तसकलछामतया परारधकमरषतिरयष्य तस्मिन् 
सयोतिष्मपान्नि मदीुजि भे तया भेम्या भगवदयग्रताश्मोठी ईशररे भीमावया 
पूेमी्राखयव भवमतिरजीरारे न भेजे न प्राप्तः ) भजः कर्मेणिकिद्। 
वेदापौष्पेयवादिनी मीमांखा भगवन्तमीश्वर न सदत ईइयाशयः । पूर्णोपमा ॥ 

तस्मादिति ॥ भयानन्तर जन्यजने यानिवमेः छीभिन क्ीरीलया 

धादितपदायालितचर्णां सछयायुरूपचरणवटयैव अन्यतो गमनमयजानर्ता- 
भिद्यः ॥ “भवो लीखाक्रियविशभूत्ममिभ्रायजन्दुषु * इति वैजयन्ती ॥ 

सन्य जीभ पीत्व छरीरिद्गे धादित षाचरुतेदेन प्रवर्वितं पदं याच्मेति पव 
यस्थाप्तो यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो डिति नदप्रतययस्य वजादिभ्यः पुरि 

प्रयोगे याचेयं छ्ीरितप्रयोगादिति भावः। न्दी हृशाद्मिर्मा मैमा तस्तार 

प्रपतिरपनीय भयां याचकोऽभिमरय विगूदयोखस्यां याध्मां याच्माएतति 
बिधनातिपनान्ः पुंसो निव दित्तन पनेन वित्तः प्रतीतः दिद्याव इति याचन्, 

रितो मेगप्रद्ममोप्ति दिदेलमापौनिष्टानत्वामावाप्िपातनादुभयप्रोमय साधु 



एकादक्शः समैः । २२३ 

देवी पविन्नितचतुञचूजवामभागा = - 

वागा्पत् पुनरिमां गिमाभि समाम् । ` 

अस्वारिनिष्कृषटपाणसनाथपणेः › ,ˆ ८ 

पाणिमदादलुगरदाण गणं गुणानाम् 1 ६६ ॥ 

दीपस्य शास्म इति भ्रयितस्य नायः । 

पाथोधिना बङयितस्य सुराम्बुनाऽयम् । ` 

अस्मिन् बपुष्मति न विस्मयसे गुणाब्धौ , ` ` .' 

रछा विलग्रसवनासिकि ! नासि किं वा॥ ६७ ॥ 

_ -------------
------------ 

युज्यत दति भोगो वित्तः प्रलयः ख्यातिः । तदाहुः--“ वेसु विदितो निष्टा 

विचतेर्वि्न इयते 1 विन्दर्विघ् वितथ भोगविततसतु विन्दतेः” इति ।' तं बि्त- 

वित्त धनाद्यमिव अन्य रशोऽपलं राजन्यं राजान निन्ये । राजश्वश्चुरायव । 

राक्णोऽपये जातिप्र्हणमिति वचनाद्राजन्यः क्षियः ॥ ६५ ॥ 

देचीति ॥ पवित्नितथवुुजस्य विण्णोर्वामभागो यया खा समी 

सर्ठररौ देवस दक्षिणवामपाश्रवरतिन्यादिद्यागमः । वम्देव। सरखती गरिम्णा 

गुणगौरदेण अन्यश्र॒ अभनीवेण अभिरामामिमा भमी पुनरालपरत. उवाच । 

निमिति दे वस्व! अरिषु निष्कपो निधुरो यः कृपाणः स्गस्तेन खनापः सितः 

पानिशचस्य अस्य राहो गुणान यण पामिपरहणाददु॒विवाहानन्तरं शाण 

जानीहि तदा स्यि मदिमानमख्दथः ॥ ६६ ५ 

द्ौपस्येति ॥ द विलरसबनावि$। तिल्ऊमुमवमाननाषिडे! नि. 

खदरेत्यादिना विकल्पाव् ईप्} यो राजा सुरा मवमदाम्बु यस्य तेन पपोधिना 

खमुदेम बलधितस्य सश्रातवलयस्य वेध्विद्ेख्ः । यात्मल इति पपिततस्य 

पदम नाथः सामी शुणान्धौ वपुप्नति वपुपष्नदाख्ये अखिन् रदिदिनं 

दिस्ममसे रचय या अनुरष्छ च ( नापि उभयमप्युविदमेदद्
ययः ५ ६५७ प 



सरश , नैषधकाव्ये. 

विप्रे घयत्युदधिमेकवमं असत्सु „<. ` ` 
यस्तेषु पच्चसु.विमाय ज रीघुसिन्धुः । 

तस्मिन्ननेन च निजालिजनेने च त्वं... ` 

, सार्घं विधे मघुरा मघुपानकेटीः ।॥ ६८ ॥ 

द्रोणः स सत्र वितरिष्यति माग्यङ्भ्य-\, ` "~ 

सौभाग्यक्ठामैणमयीयुपदां गिरिस्ते,। .,¡ , 
तद्ीपदीप इव दीपिभिरोषधीनां ~. 

ऽनचूडाभिरज्क्दकननर्दशचनीयः ॥ ६९ ॥ 

विप्र इति ॥ देारते अनेनेति शीपुरासवः, “मेरेयमानवः शीधु 
इत्यमरः । शीडे धुवप्रयय आओणादिकः । सीठसिन्धुराखवसमुद्ः वित्रे भगस 

एकतमसुदर्थि धयति पिबति खति 1 धटः शतृ्रययः 1. तेषु पसु समुद 
त्सरु धिभ्यत्घु खय न विभाय न भीतः ब्राह्मणो न सरां परिगेदिति निपेपा- ` 

दिति भवः ॥ तसन् खुरम्धौ अनेन राज्ञा च निजेन भटीजनेन च सार्पं 
मधुराः मनोहराः मधुपानकेलीरविपोद ऊर ॥ ६८ ॥ 

द्वोण इति ॥ तच्र सात्मदिद्रीषे ओपीनां वृणञ्योनिपां दीप्तिभि- 

स्तस्य दीप्य दीए़ व स्थित. अत एब चूडाया शिखरे मिलद्धिः मग्नच्छमानै- 

जलदरेव न्वकर्दरीनीयो दष्टप्रियः घ द्रोणो दरोणाख्यो गिरिच्ते तव नाग्पेरव 

रभ्य सौभाग्य पतिबादरभ्य तस्य का्मेणमौपधाच्य वशीकरणछने, " मूलकम 
वु कार्मेणम्* इतमरः । तदुकतात् ““्मणोऽ्*” इति सायेऽमूप्रलयः । 

तन्मयी . तद्रूपायुषदामुपायनं, "उपायनसुपप्राह्यमुपदारसथो पड ̀  दखमरः + 

दितरिष्यति दास्यति उपलक्षणमेतत् मरपघीवन्यायन्छदिन्वीथिन्मभस्ते 
भविष्यतीति भावः । अत्र दामणमर्यामुपदानति परिणामारुद्रारेः । अरेप्य. 

मापोपदायास्तद्िषयङामणाखारपरिमामेन = परठतग्रमुित्तवेनोरोगित्वान् 
आसेप्यमाणमासेपरिषियात्नत्वेन स्थितम्  प्रतसखेपयोगित्वे परण म उदात 



एकादशः सरैः । २२५ 

तहहीपरस््म परधुश्ार्मलितूलजनालेः 

क्ौणीवछे मृदुनि मारुचारुकीर्ैः 1 

सीखाविद्दारसमये चरापैणानि 

योग्यानि ते सरससास्पच्नेरगद्ि ! ॥ ७० ॥ 

एतटूणश्रवणकारनिलूम्भमाण- 

तद्टोचनाश्छनिखो न दूपिठत्व ॥ 

भावस्य चन्ुरुचितं लिविक
ाभुनम्त ` 

तामेकतः श्िविपतेरणरं नयन्त: ॥ ७१ ॥ 

_.__------------
_-__~__ 

हति रक्षणाद् 1 तस्य च दीष शवेदयुत्ेष्चया षठः । तस्थास्वु जलदष्बटेति 

रपरेण खरः ॥ ६९ ॥ 
४ 

तद्धीपेति ॥ दे खरघपारमोयगदि | भ्रयप्रकमलद्नेमते { मास्तेन 

चायुना चाढ यथा तथा दी्दटःरस्य पात्मिद्रीपस्य रक्षन विहं प्रुमेदान् 

यः दात्मविदरक्षविकषेएः, “स्थिसयुः शात्मलिदियो ° इत्यमरः । तस्य वूलजाक- 

स्तूलसमूदृदान कामस भीणोततसै तव सालावदारममये ग्र द्राखरणकाले 

चर्णपदणानि पादन्याछाः येगयान्यनुरूपानि भविष्यन्तीति शेपः । तपाति- 

भनाप्यमिति भव. 1 अग्राुह्ययेोनोष्छः ममावद्रारः, घा ॒सनालद्ूतिरयोमे 

बसनुनोरवुसूपयोः” इषि सश्षयाव् ५ ५* पर 

तदिनि तां मेमीनद्नः एडन्नन् क्षिरिपत्तेरपर छ्वितिपदिं नयन्ते 

द्विसिद्यवतो जन्या एतस्य राके यनगभरश्श्चके ववकम्ममाभस्य चस्या 

दमदन्त्याः न्मोरनायलस्य शरष्डस्य नद्धेन मडारनन मूखनम्ब इापितम्य 

मारस्य ययत्व उसिठिमदं हत चपर ॥ अपरामडनानन्ठरपपसम्ममेष 

ऊरितमिति भादः ४ ७१५ 



एकादशः खगैः 1 २२७ 

चवय निधातुमधिश्ाखविरभ्विदोखा- 

उोटाखिखाङ्गजनताजनितालुरागे ॥ ७४ ॥ 

पीला ववाधरसुधां बुधासुधांड्- 

यै श्रदधावु रसमिष्ुरसोदबाराम् 1 

दीपस्य तस दधतां परिवेशवेपं 

सोऽयं चमल्छृतचकोर्चलाचङाकि ! ॥ ५५ ॥ 

स्रं न सोर इव नेन्टुमवीस्य तसि- 

ज्श्नाति यस्तदितरन्िदशानभिन्ञः । 

वस्यन्दवस्य मवदास्यनिरीक्चयैव 

दुर्शऽश्रवोऽपि म मवत्ववकीणिभावः ॥ ७६ ॥ 
_-_------ ~

 

तवापि चलान्दोलाक्राडा, * गी सला च कुद्नम् ध्यमरः । विपातुं फु 

मतिरच्छा भविध्री भाविनी यछ । परद्धीयविहारद्नात् खद्यापि तदाभिखापो 

भवन्तीति भावः ॥ ७४ ॥ 

पौल्येति ॥ दे चम्ततचम्रस्वसचगकषि ! चद्ितियनोस्वव
लकि! 

पमुधामुरषपा्. भूखन्दः छोऽयं मेधातपिस्ववाधरयुधामपरामरतं वीत्वा यत्त्व 

दीपस्य पद्दिएदेप पररिभ्याकार् दधताब् इ्स्छ एवोद यत्य तदे्षुरषन्पे. 

यस वादौ र सवाद न धद्ा्ु नभिलवु । शरदधाष्ठक्याभिकापयोः" 

शति धजयम्धी । अगरताखादादपष्य सिमिकुरखगण्टूयैरिति भावः ॥ ५५ ॥ 

सूरमिति ॥ तन्. दद्धि वस्नादिन्दोरिवर्षं तिदघ्रनाम् 

सनभिदधः श्दोरन्य देदमभजननो यः सरे मस्व सीरः सूम, भक्छि 

प्सम् ५ सुर सुकंमद च्दुम्ाक्ष्य मद्य नाप्राहि न यु वद्छन्दबस्र 

इन्दुनस्य, पूरवदन्ययमः ॥ भरल्या भास्यनिरीभुदेर स्वन्युखदथनेतैव षर. 

नाप वरतम पुरदरः द्ध अमादास्दादामस्रतो युध्नस्यमि नविश्रनि 



२२६ नैषधकाव्ये 

वां भास्वी पुनरभापव नन्वसुष्मिन् 

कादमीरपद्कनिभरप्नजनातुरागे । 
श्रीखण्डठेपमयदिग्नयकीर्विराजि- 

राजद्धूजे भज मदीसुलि मेमि { भावम् । ७२ ॥ 

दीपं द्िपाधिपतिमन्द्पदे ! प्रशास्ति 
स 

पुष्छोपश्ितमयं श्लिविपस्तदस्य } , 

मेधाविेस्त्वमुरसि सुर दष्टसीख्या 
साक्षाययेव कमठा यमलाज्गुनारेः ॥ ७३ ॥ 

पक्षे महीयसि मदीवर्यातपत्र 

वघरेदिवे खलु ववापि मतिभेविन्री । 

ताभिति ॥ भारती तां भेभा पुनरमापत । दिमित नय भैमि! 
कारमोरपट्निभेन कङ्कनपदमिपेयेत्यपएवः । रमर उनाव॒रागो यस्मिन् तसन् 

श्रीखण्डकेपः चन्दनलेपनं तन्पदीभिर्दिग्ववद्धार्तीनां राजिभी राजन्ती भुजी 
यस्य तसिभमुध्मिन्मदीयुजि राति भावमनुरामं भ । अप्र श्रीखण्डतेपे 
कीर्तितरतेक्षा सम्या ॥५७२॥ 

द्धीपमिति ॥ द्िपाधिपतेनेचेनद्रस्येवे सन्दं पदं गमनं य्याल्मस्म 
सम्बुद्धिः अथ किितिपः उनेन ऊदृमेन अन्वक्षं जिद्धेतं 24 उपद्वीप 

प्रथ्याखि \ तव्. तस्मन्मेधातिगेर्नेधातिथिनाप्नोऽच रुद उरामि त्वं दटसौस्य 
जनित्तानन्दा खतो यमव्योरञुनदक्षयोः कङ़मद्रधयोः तद्रूपधपत्णोरशरस्नेणे- 

विप्नोकरखि यथा साश्चतत्कमयया च्मपरवं स्फुर मादि ५ ५३५ 

खि पति ध कल उश्देपे जिया खयां विनम्िनीभ रनयः 
द्गः सोमर वस्रस्वदा जनवया जनमनूदेन जनतेऽचुरगेो 
सखिन् पलिन् मदोयलयस्गवपत्र मदोयद्ठ मदतरे ४ उ8ष्फे इषवे णवि 
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च्य विधातुमधिश्षाखविरग्विदोखा- ` 

दोटाखिखाङ्गजनताजनिवलुरागे ॥ ७४ ॥ 

पीत्वा तवाधरसुधां बसुधासुधांड्- 

य श्रदधातु रसमिष्ठुरसेदवाराम् । 

द्वीपस्य तस्य दधतां परिवेश्चवेपं 

सोऽयं चमल्छरतचकोरचखाचञाश्चि ! ॥ ७५ ॥ 

सूरं न सोर इव नेन्दुमवीसत्य तस्मि- 

क्श्नाति यस्तदितरचिदशानभितः । 

द्यैन्दवस्य भवदास्यनिरीक्षयैव 

दर्शेऽअलोऽपि न भवल्ववदी्िभावः ॥ ७६ ॥ 
.-.---------------------

---------- 

सापि चकान्दोलाद्धाडां, ° छीर सेला घ कुदनम् ” समरः ॥ पिधादु र्व 

मतिरिच्छा भविप्री भाविनी स 1 पर्ोयविदारदरीनान् खसयापि तदभिरापो 

भर््ताति भावः॥ ७८॥ 

पोत्चति ॥ दइ चमत्तचद्नोर्बखचल्य्ि | चद्तिचद्नेए्ववनाद
ि । 

पमुधामु्ा्रः भूजन्द्रः सोऽव मेधातिधिस्वापरमरुपामधरागरत पीत्वा यस्व 

द्पस्य पर्दिदेप परप्याद्मरं दयतमन् इधुप्ड एवोद्क य्य वदेश्ुरयान्ध- 

एप् रार ए खाद् न धृषु ना(नन्पतु । “धदभछठपयाभिखपयेःः 

शति क्जयन्ती । अव्रतास्पद्यदुपस्य ्मिभुरणगनदरीदिति भादः ॥ ५५॥ 

खमिति ॥ तस्वन्. णपि हस्सन्दोस्विर्पौ व्रद्शानाम् 

अनाः एन्दोरन्य देबमभयमाने यः सर भ्व धीरः सूवभकः, मद्ठि- 

स्म् । सूर सुमद प्दुमरीस्य मादेश्य नाति म युद तष्ठन्ददस् 

प्दुमद्धस्य, पूदषदन्छस्ययः॥ भरस्य आस्नितपरेव स्वन्युणदपनेनेद षद. 

नापरे एत्तमापरे इश्द्रदः। दयं भमादास्दादामश्रतो युध्ानस्वरि भिदा. 
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उत्सर्विणी न किङ तस्य तरङ्गिणी, या 

त्वन्नेत्रयोरद तन्न विपाशि. जावा । 
भीराजनाय नवनीरजराजिरास्ता- 

` मन्रा्लसाुरन राजनि राजमाने ॥ ७७ ॥ 

 एवदयशोभिरखिरेऽम्बुनि सन्तु दसा 
दुग्धीरृते तदुमयन्यतिभेदसुग्धाः । 

क्षीरे पखस्यपि पदे दयवाचिभूयं 
नना्थकोडाविपयोऽय मृपो्यमस्तु । ७८ ॥ 
क 
भावः क्षतव्रतत्वं, " अवकीणि क्षतव्रतम् ' इयमरः । त्वन्मुखेन सुष्येन्ुत्वा- 

ततदृरानादेव इ्दुददीन्रतिनां भेोजनाधिकारसिद्धेः नाचि. ब्रतभङ्गदोष इति 
भवः ५. अव्र व्रतभन्नदोपाभविनेव तन्युल्े युस्येन्दुभमाद्यन्तिमदलदरे 

म्यञ्यते इति बस्वुनाऽलद्कारध्वनि. ॥ ७६ ॥ 

उत्खरपिंणीति ॥ या विपाण्णाम तरिणी तदप उत्छज्य स्िणी 
दूरस्था न किल १ तत्र तस्यां विपाशि विपाण्णयां, “विपाशा ठु विपाटूल्नियाम्” 

इतमरः । जाता नवा नीरजराजिः पश्चपद्विस्त्न्नेत्रयोनींर,जनाय आप्तां 

तिष्ठतु 1 अददेदयद्ुते । जमाने दीप्यमाने अत्राम्मिन् मेधातिधिनान्नि राजनि 
अछा सत्यमनुरज अयुरणज्यख । रजेभौवादिक्रषठोरि सिष् । “रथय 

श्युपधानकयरस्य सोपः ॥ ७७ ॥ 
पतदिति ॥ एतस्य र्ते यशोभिरचिलेऽम्बुनि जके दुण्धीकते क्षीव 

करते उति अदय दस्राखखोभयस्य दुग्धाम्बुदरेयस्य व्यतिभेदे विवेष सुगा मूढाः 
यन्तु । छिव रि पदे पयति, पदेऽपि करपयम्पदयेर्धिपय इयः । नानार्य- 

ोशस्व-कीर नीरे च दुग्ये च पयोऽम्भत्ति च दुग्ये चेखादिनानायनिषण्डो- 

दपयस्सथरतिपायमूतमिल्ठथः 1 द्वववाचिभूवमरयद्रयबाचित्व शवो भाक रति 

क्यप् ॥ क्रपदपम.पदयोर्निषण््रकमपद्रयदचख्त्मच गपो मिभ्यादिठमल्ु 
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जूमः किमस्य नठमप्यलमष्ुहषो; = : 

कीक्षि सवेष च समादिशतः स्म कैवं 

स्दद्वीपसीमसरिदीश्वरपूरपार- । ध 

वेटाचलाक्रमणविक्रममन्रमेण ॥ ७९ ॥ 

अम्भोजगर्भरुचिराय विद्भैसुश्ू- . 

स्तं गरमरूपमपि रूपजितश्रिटोकम् । 

्ैराग्यरूध मवरोकयति स्म भूपं 

दृष्टः पुरत्रयरिपोरिव पुष्पचापम् ॥ ८० ॥ 

सथिलस्यापि दुग्धीभविन द्वितीयायौखम्भवादिति मावः । राजपूयसुथेमपो- 

ददादिना निपातंनात्साघुः । अत्राखिलेऽम्बुनि दुग्धीते इति सामान्याकार 

तदुपओीवनेन हसानां ्षीरनीरविवेकसम्बन्धेऽपि छ्टीरपय.पदयोरप्ययद्वय- 

सम्बन्धेऽपि तदसम्बन्धूपातिशयोकिद्रयोन्यापनात् सङ्करः ॥ ०८ ॥ 

गूम इति ॥ नलं शेपधमवि अक्मल्यथमाजुरषोः सस्पथमाहातुमिच्छो- 

अलसमानस्कन्पसेवय्ैः । इयतेराद्धर्वात. स्पधोयामात्मनेपदिनः सन्ता" 

द्यः ॥ “न कोक ” इत्यादिना पषप्रतियेधान्नलमिति कर्मणि द्वितीया ॥ 

अस्य मेधातियेमो इारम्यमिति देष ॥ कि वमः वक्तुमशक्यमिखथैः । तथा दि 

स नलश्च एव मेधातियिश्च सद्रीपयोः ए्षजम्ब्रीपयोः सीमनि सरिदीश्वरपूरस्या- 

स्थिप्रवादस्य पे वेलायां परतीररेखायाम् अचर आक्रमणमेव विकमतम- 

कमेण वौयपद्येन कर्तु कीति प्रयोज्यक्वी खमादिशतः स समादिषटवन्तौ । 

द्वपान्तरेष्व्यनयोः कीरतिसार इति सावः ॥ ७९॥ 

अम्भोजेति ॥ अयेतद्वार्यध्रवणान्तरमम्भोजमर्भवदचिरा रम्या दृष्टि" 

स्तद्वदण्नवयथः। विदद. वैदमीं प्रशश्ठो गभो ममरूपस्त पूैवयसमपीव्य्यः। 

अरसपाया रूपप् । सूपजितस्निलोकं रूपेण संीन्दर्येण जिताघ्नयो सेक्ायेनत 

सुष्यचापेऽपीद् योज्यम् 1 त भूष मेधातिथिं पुप्पचापं कामे पुरत्रयरिपोः 
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ते तां ततोऽपि चञ्पुभेगदेकदीपा- 

दंसख्रुखितसमानविमानदण्डाः । 

चण्डलुवेरुद्यिनीभिव -चन्द्रकेखां 

सोक्कण्ठकैरववनीसुषतभ्ररोद्ः ॥ ८१ ॥ 

भूपेषु तेषु न मनागपि द्त्तचित्ता 
विस्मेरया वच्नदेबतया तयाय । 

बाणीगुणोदयद्णीकृतपाणिवीणा- 
`निकाणया पुनरभाणि मृगेक्षणा सा ॥ ८२ ॥ 

द्र दष्िरिक बराग्यरक्षं वैराग्येणापरागेण रक्षं परप यथा तथा अव- 

लोकयति स्म ॥ ८* ॥ 

ते इति ॥ असस्थलेघु स्थितः खमान एकरूपो विमानदण्डो बाहनदण्डो 

येपां ते समविभक्भरा इयर्यः । ते धुयोस्तां भ्रमी सोत्क्ययाथन्द्रेसेत्छुकायाः 
छरववन्याः कुुदवदस्य सुकृतपररोदाः भाग्यवियाघाः उदयिनी उदयेोन्युखी 
चन्द्ररेखा जगदेकूदीपाचरण्डदुतेषण्डांरोरिव जमगदेकदीपात्ततो मधातियरपि 

, चष्पुरपनिन्युः । सूर्यस्य तेजम एव चन्द्रस्पेण दुयुदानन्दकरत्व वराद्- 
मिदिरः--* यत्तेजः पिदधान्नि सीतमदहसः पायोमये मण्डले सन्नन्त कुसुदा- 

कारस्य कुख्ते ऋछचिद्धिकाषधियम् इति + ८१ ॥ 

भूपेभ्विति ॥ अय तेषु भूषेषु दवीपधिपतिषु मनार्ग्यदपि न दत्तीचत्ता 
जरुकान्तरङ्गा मृगेक्षणा खा भमी अत एव विस्रया विम्नितया, नभि म्पी- 
स्यादिना र्रस्ययः । वागीगुणोदयेन माधुरयादिवाग्युपर््येण तृणीहतक्थिरर् हत~ 

पाथिकौपायाः सखदरकीणायाः निकायो यया तमा बपापिङ्वाणीगुनया बवनः 
देवतया तया अद पुनरभानि ५ ८२५ 
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चन्मौखिरत्रुदितासि स एष जन्छुः , ` ; 
दीपस्द््थमिलितैयुवभिर्विभाति । 

दोकायितेन बहुना भवभीतिकम्प्ः , 

कन्दुर्षखोक इव खान् पतितस्लुटित्वा । ८३ ॥ 

विष्यग्बृतः परि मनैरयमन्तरीपै- 
स्तेषामधीक्च इव राजति राजपुचि ! । 

देमाद्विण कनकर्दण्डमहातपत्रः 

कैटासरव्रिमचयवामरवकरचिहः । ८४ ॥ 

एतसरस्तरुणि { राजति राजजम्बूः 
स्थूजोपलानिव फलानि विमृर्य यत्या; । 

यदिति ॥ हे भीम। लवं यस्य जम्बुद्रीपस्य मीङ्रन्नं भूत्वा उदिता 
उत्पराधि स एय जम्बूदरपस्वभ्ये त्वदर्थं मिलितैदुवमिर्दुभिर्विभाति क श्व 
भयभीदया स्दमयेन कम्प्र. अत एवं वहुना अनेकेन दोखायितेन दोखनेन 
ज्॒रित्वा सात्सर्गीत्पतितः, ' खमिन्दिये युते समै श्त्यविन्दौ विपायधि ` इति 

विश्वः 1 कन्दर्पलोकः कामजगदिनेत्युतपरक्षा विभातीलकान्वयो चा ॥ ८३ ॥ 

विष्वगिति ॥ दे रजपुति [ अन्तर्गता आपो येर्पा हन्यन्तरापाभि 
ध्रीपदीनि, “ ीपोऽलियामन्तरीपम् ° इयमरः । वैरेव परिजनैरविष्वक्खमन्ता- 
दूत. \ देमादिणा मेषा कनष्दण्ड कनकमयदेण्द् मदातपव्रं कनरातपत्रमेद 
यस्य खः मेरोः पिरक विशालत्वादन्यत तुलदेकसैवं दण्डलेनातपत्रत्वेग 
च सुपणमू । कैलासस्य रदिमचय एव चामत्वकं चामस्जाठे तबिह यस्य सः 

अयं जम्बूद्वीपः तेपां दवीपान्तराणामीश दव राजतीव्युसरेकष। ॥ ८४ ॥ 

पतदिति ॥ इ वदथ ! एव्व जम्बूदपत्य त्िहकषो रानयन्दः 
जम्बूविशेयः 1 “भयो याजजम्वूः शफलः बुरभिच्छद् " इत्ति वैजयन्ती ॥ 
राजति स्थूलान् मण्डशे्भनिद शितानि यसाः जम्न्दरः एव्नि विद्दया" 
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सिद्धसखियः प्रियमिदं जिगद्न्वि .दन्त्रि- 

यूधानि केन वर्मारुखहुः पथेवि ॥ ८५ ॥ 

जाम्बूनदं जगति विश्रतिमेवि सल्ला 
छत्छापि सा तव सेच वैजितश्रि यस्याः । 

वच्चाम्बवद्रवमवास्य सुधाविधास्व 

जम्बूः सरिदद्वि सीमनि कम्बुकण्ठि { ॥ ८६ ॥ 
वस्िन् जयन्ति जगतीपदयः सहखर- 

भ्सादरिपुतदनितेषु से 
मखाश्रसादररिपुतदनितेपु तेपु. ॥ 

लोच्य बिद्धद्ियः प्रिय खदयितं दन्तियूयानि करिषटाः करेन पथा तदमारृष्टु- 
रिति इदं बो निगदन्ति । गजग्रमाणानि तत्फलानीखर्थः ॥ वुबिशासीरित्यत 

जुरेरमदष्ददेदिसरमरुत्वम् । जत्र ज्वल दन्तिभमेोर्या आन्ति 
मदणङ्कारः ॥ ८५ ॥ 

जाम्बूनदमिति ॥ रम्गेः श्वस्य एण्ठ शव ष्ठो यस्याख्याः 
खम्बुद्धिः, दे इम्बुकष्ठि { भङ्गगाप्रकण्ठेखादिना दीप् । तषां पूर्वोाना 

जाम्बदानां जम्वूफलानां द्रवात् राद्धवा तद्वा, “ जम्बू छी जम्बु जाम्वम् 

इत्यमरः । फले छ् । जम्बा वेति विद्त्पाददर् । मुपायाः विध विषा 

प्कराते येषां तानि त्द्िधानि तद्द्यराण्यम्बूनि यस्याः खा सुपाबिधाम्बु- 

जम्बाह्या घटिन् अश्च जम्बूद्वीपस्य सीमनि वहति श्रवदति + धि यश्य 

जम्बूनयाः सम्बन्धिनी छन्ना मनस्ता मा प्राना म्ट््रा प्रत्ता गृत्ति्य 

^ दनतिद्य त्यन्वय द् दत्य दस्य च गृत्तिद्' स्खयमरः । “सी प्रथण्या- 
माम् एति प्नप्रव्यः ) तद दंवा दरीर्छन्या विजितधि निर्जिरशछाम 

नपुंखड इख. 1 जम्बूनयां भव जम्बूनद पुवरमेनरिति जगति विधुनि 

निरूरापतमेपि ५ ८६४ 
तल्लि प रम्मे ष्दलवखिन्माविभरू् चस्याः छा रम्ने.ह-+ उर 

तरपरादवम्य सत्वूरछखयदः । तस्यः सम्नुरः नरस. ! ई ग्ने! 



एकादशः सगः । २३३ 

रम्भोरु ! चार कतिचित्तव चित्तवन्धि- 

रूपानिरूपय सुदादसुदादरामि 11 ८५.॥ 

्र्यशियौववनदंसतमाकमाखो- 

स्मीठत्तमःशरकरतस्करसतोयैसू्े । 

अस्मिन्नवन्तिपतौः गुणसन्ततीनां 

विशरान्विधामनि मनो दमयन्ति ! किन्ते ॥ ८८ 1 

तत्रानुतीसवनवासितपखिविभ्रा 

सिशरा वतोभिञुजया जरकेखिकालठे । 

अआलिद्गनानि दधती भव्रिवा वयस्या 
[ 

हास्यालुवन्धरमणीयसयोरुदास्या 1\ ८९ ॥ 
लव
 

तस्मिन्. जम्ूदपे जगतीपतयः भूपतयः दल जयन्ति अक्षिः कोपितैः अधरम" 

बौ यथासद्धय सद्रीः छिक्ता स्पिवसवदरनिता् येषां तेषु इतारिषित्मथैः । 

तेषु भूपेषु मध्ये कतिचित् वित्तबन्धि च
ितध्ादि सूपं येषां तान् भूपानद्रसुराः 

दरामि कथयामि सुदा देण चार निरूपय इम्यगवधारय ॥ ८७ ॥ 

भ्रयर्थातति ॥ दे दमयन्ति श्रद््िना रिपूणां यौवतं युवतिखमूदम् । 

भिक्षादित्वादण््रययः । तस्य वतसास्वमाखमालास्ता एव उन्मीलन्तमांयि तेषां 

प्रकर तस्करमपदारकं यच्छौयै तत सूय गुणखरन्ततीनां युणसम्पदी विभान्ति 

धामनि विश्रामस्थाने अस्मि्वन्तिदपती अवन्तिनाये ते मन. किमू ॥ ८८ ॥ 

तद्वेति ॥ त्र अवन्तिदेशे अनुतीर सरि, विभक्त्यर्थं षा यस्य चायाम 

इति वा अन्ययीभावः 1 तद्धनानि यादत्तीरमायतानील्यधः 1 तद्धासिनस्वपख्िने 

विप्रा यस्थासखासिघ्रा नदी तव् जक्रेणिकाठे ऊरिरेव युजा तया अलिङ्ग 

नानि दधती दुर्ववौ दथा दाख विसं स्मिवश्च तददुवन्भेन चदोगेन रमणीय 

सरोख्दमेवान्यत्र वदिगाखय यस्याः च खती वयस्या मविता खी मदिष्यति 



२३४ , नैषधकाव्ये , 

अखाधिज्ञस्य पुरसुज्यिनीं भवानी 

जागर्ति या सुभगयोवतमौछिमाटा । 

पदटयार्धकायधरनाय रृगाक्षि ! तस्याः 

शिष्या भविष्यसि चिरं वरिवस्ययापि ॥ ९० ॥ 

निःशङ्कमङ्कुरिततां रतिवह्मस्य “ ४ 
देवः स्वचन्द्रकिरणागरतसेचनेन । 

तव्ावलोक्य सुददां हृदयेषु सुद्र- ~ 

स्तदेद्दादफटमादह स किं न विद्यः ॥ ९९१ ॥ 

अस्येत्ति ॥ भवस्य पन्नी भवानी पार्वती, इन्दवरणभवेत्यादिना दीवा- 
ञुगमागमश्च । अस्थ अवन्तिनाथस्य उन्वयिनीं पुरमपिश्यव्यापिष्ठाय भ्यर् 

यिक्दितीरयडदेशः, ““ अधिशीदस्थासां कमै ”” इति अधिकरणस्य कमैत्वम् । 
जामिं प्रषठाशते या भवानी सुभगख पतिवद्ठभसख यौवत्तख युवतिसमूदस्य 

मौलिमाला शिरोभूषणं दे सगाक्षि ¡ पवया भ्रौ सद अर्भ कायस्यार्धकायः 

भयं नपुक्मिति खमासः । तस्य घटनाय तस्या भवान्याधिरे वरिवस्यया 

प्ररििरयया 1 “नमो वरिवधित्रढः क्यच् अपप्रस्ययात् ” इति क्ियामकारप्रखये 
दापू + किष्यामि भदिष्यद्चि न केवलं पूवोकसिग्राविदधारःदिमुखशम्पतिरेव 

ङिन्पु सर्वखीमाग्यप्रानभूतं कानी शिष्यत्वमपि ते मदिष्यत्तीति मावः ॥ ९५ 

निभ्दाद्कमिति ॥ तश्र उन्ययिन्यां ख देवो स्रो मदाकालनाथः। 
युद! हृदयेषु सवचन्दरद्िरणामरततेचनेवैव रतिवद्ठभख् स्मरस्य निःश्डमढुरि- 
वतां चश्राताङकुरत्वं पुनदत्पद्स्दमिति यावद् । चन्द्रभाखौ स्वरोदीपक्त्वदिति 

मकः ॥ मवलोक्य तस्य कामदेहदादस्य खर्तस्य फलं {पमाद् {स पूते १ 
न विद्यः । खदग्धस्यं मस्य ख्थिरष्यन्दरकावेश्देव दग्धनदद्रदिवत्पुनः 

खहृघ्रथा प्राुभंदे खपयाखस्य (ड प्रयोजन दक्षयतीख्थः ४ ९१ ४ 



एकादशः सगौः । २३५ 

आगतं विदधतोऽपि समिद्धकामा 

नाधीयते परुपमश्षरमस्य वामाः 

चान्द्री न वत्र हरमौलिशयाद्रेका- ˆ - 

ऽनध्यायदेदुविथिकेतुरपैषि ठेखा ॥ ९२ ॥1 

भूपं व्यखोकत न दूरतरालुरक्तं 

सा कुण्डिनावनिपुरन्वरनन्दना चम् । “ 

अन्यालुरामविरसेन विरोकनाद्रा 

जानामि सम्यगविरोकनमेव रम्यम् ॥ ९३ ॥ 

._---------------
--- 

आग इति ॥ खमिदकामाः दियप्रदीप्तमन्मथाः । अत एव वमाः 

वक्री अपि लियः । 'प्तीपद्चिनी वामा* दूदयमरः । आगघामपदाधानां 

शातं विदधतः कुबौण याप्य राज्ञः पदषमक्षरं निष्ुस्वाफ्यं नाधीयते नामनन्ति 

न जल्पन्तीखरथः 1 अत्र देठुमाद--तथोजयिन्यामनध्यायदेदृति
यः दुरति. 

पदः केवुबिदरभूता दरमौलौ शया्धः स्थायुका आदचि शीद्धहणादाच् । 

एका चान्द्री रेखा कला नाविति । तत्र दर्िरोगतकेन्दुकलानिदखयोयात्वर्बोखा"
 

सपि तिथीना ्भ्रतिपत्ेन पर्याक्षरथुतीनां निद्यानध्याय दूत्यः । तत्र 

निखखभिदितदरक्षिरथन्दिकोदीपितमन्मध
ाम्नितया खण्डिताद्योऽपि नायिकाः 

शातशोपराध्यन्तमप्येने पूपमाभापितु नोत्दन्त इति मावः \ ९२ ॥ 

भुपमिति ॥ ्डिनावनिपुरन्दरस्य कण्डिन्रपानमूलीन्र भीम 

भूषस्य नन्दना दुहिता 1 नन्यादित्वाद् स्युद्वयेये राप् । खा दमयन्ती दृ 

तरानुर्तं रागादासक त भूपं न व्यलोकत नैक्षत 1 अदैतदेव वरमिदयहुः--- 

अन्यालुरामाद्िरयेनापराेण विलोकनात्सम्यगयन्तमविलोकनमेव रम्यमिति 

जानामि ५३५ 



२३ , नैषधकाव्ये ‡ 

भमीङ्गितानि शिविकामथरे वहन्वः ` , 

साक्षान्न यद्यपि कथश्वन जानवे स्म । . 

जङ्खस्वथापि सविधस्िवसंसुखीन- 

भूपाखमूषणमगिग्रतिबिम्वितेन ॥ ९४ ॥ 

भमीमवापयत जन्यजनस्वदन्यं 

गङ्गामिव क्षिवितरं रघुवंसदीषः । 

गद्रियपीतकुचङुम्भयुगाशच्च दार- 

चूडासमागमवकेन विभूषिताश्व ॥ ९५ ॥ 

भैमीति ॥ रिबिकामधरे अधःरदेशे वदन्तो वोढा मीमितानि 
` मौचेष्टितानि कथने कयथिद्पि साक्षास्रयक्ष न जानते स । ययपि 
-नाजानन्पैव । “यदपीदयवधारण ° इति केशवः + तथापि सविधे समीपे स्थितेषु 
सन्मुख दक्षनमेष्विति सम्मुखीनिषु साम्मुख्येन विम्बग्राहिप्वि्यर्यः । यथायुख- 

खछम्मुखस्य दशनः इति खथ्रस्ययः । भूपालास्यावन्तिराजख भूपणमभिपु प्रति 

यिम्बितेन भेमीप्रतिम्बेन कारणेन जज्जरन्ञासिपुः । जानातेर्खिद् ॥ ९४॥ 

भ्रेमीतति ॥ जन्यजनो वाहनजनः ग्गेय देम तद्त्फीतं दद्दावर्णम् 
अन्यत्र गक्तेयन भीष्मेण पत, °पीत स्य्पीत्गारयोः इति विश्वः । “कशेस. 

देमरोगं्ियं गाङ्गयो दभीभ्मयो. इति वैजयन्ती । वाद् कुचुम्भयुग 
यस्याँ दाराः मुक्तादाराः चृढा बाहुविभूषगान, “नडा बाहूविभ्ण * हति 
्िशवः 1 जन्वत्र इरदय दारी । शिरद्नृूढा शिखा § दास्तृढडय पुदत्कर्मधारय- 

जात्तोयदशध्विति एुदद्धावः । तत्छमागमवन्चन तदेःमवलेनं इभूविनाय भ्रमौ 

रपुबंशदीपो भमीरयो गहं भागीरथी क्तितितजमिव ततोऽन्य दूपमदापयत् 

निनाय । जणो्यन्तादहि ^ गरिचष्ठ = इति तद् ॥ ९५ ॥ 



एकादशः समैः । . २३५. 

तां मल्खछङान्छनद्रास्वितचापमासा 

जीराजिवश्रवमभापत मापितेशा । 

ब्रीडासंडे ! किमपि रूपय चेतसा 
गत् 

क्ीडारसे वहसि गौडयिदौजसीद ॥. ९६ ॥ 

एत्यशषोभिर्मानि छकानि मासां 

तथ्यं तुषारकिरणस्य कृणीङृतानि । 

स्थाने ततो बसति तत्र सुधाम्बुसिन्धौ 

रङुस्वदङ्कुखनीकवटानिलापात् ॥
 ९७ ॥ 

आलिद्ितः कमखवत्करकस्त्वया
ऽयं 

श्यामः सुमेरश्षिखयेव नवः पयोदः । 

तामिलि ॥ मावितिशा वाग्देवता मत्खलाज्छनस्य 
---- म 

म्म जनस्य मतक दरानितख 

शचिधिभित्तस्य चापस्य भाखा कान्ला नीराजित श्रुवौ यस्यस््रं भेमीमभापत † 

क्रिमिति दे वीडाजडे! उनाल्ये ! देवया शद गौदबिटोजवि गीडदेमेनदे 

शीडारसं शषडाराग वदसि चेत् किमपि रूपय कित् सूचय ॥ ९
६ ॥ 

पतदिति ५ एतस्य राशे य्ोभिः दुधारक्किरणस्मेन्दोरमलनि भासा 

खानि कान्तङ्दानि तृणीडृतानि नैमेस्यगुमेन चुच्छीक्ृतानि चृणत्व प्रापितानि 

तभ्य सत्वम् । ततस्दूणीकरणददिव रदुरस्गसतद ् ुरवनीच्मलेषु चणाङुरपूल" 

्रेष्वभिलायादेव सुपाम्बुखिन्धौ अग्तोदकण्छाप्ये त्र वस्सिभिन्दौः बशती 

सुरे स्यने युक, “युके दे साम्प्रतं स्य * इयमरः \ वृणोद््छम्पनस्थते 

मूगल्ि्टन्तीति भावः ॥ ९७ ॥ 

उरटिद्धन इति ॥ कमसबन्वौ पदचपेखायुक्ी खरी पाणी यस्य खः [ 

छः कप् ॥ अन्यत्र कमलबन्तो जलन्तस्वदारम्पाः करक वर्पोप्र यसन. 

खः \ " सलिले कमक जरम् * इयमरः । स्यामः उभयच्र स्वामव्णेः ख पयोदः 



२२३८ „ नैषधकाव्ये 

कन्दर्पमू्रुदमण्डनचम्पकखग्- ˆ` = 
दामल्वङ्गरचिकश्डफिवश्वकास्तु ॥ ९८ ॥ 

एतेन सम्मुखमिखत्करि्कम्सुक्ताः 
कौकषेयकाभिदतिभिर्विवयुर्विसुक्ताः । 

एवद्धुजोप्मधदानिःसदयद विकीणौः 
प्रखेदविन्द्व इवारिनरेन्द्रलक्म्या ॥ ९९ ॥ 

आश्चर्यमस्य ककुभामवधौनवाप- 

दाजातुगाद्भूजयुगादुदिवः श्रवाः । 

व्यापत् सदाश्यविसारिदेखपत्तवन्तु- 

जन्मा चतुदश जगन्ति यशःपटश्च । १०० ॥ 

समरे शिखया *रेखयेव त्वयाऽय नृपः आलिङ्गितः खन् कन्दुरपत्य मूर्ध- 

सदाणां केशानां मण्डनं यद्म्पकस्गेव दाम गुणस्वदिव मव् त्वद्ग तत्य शच्या 
च्न्ता कन्तुितः सघातकञ्चुकश्कास्तु दीप्यताम् ॥ ९८ ॥ 

पतेनेति ॥ एवेन राडा अओक्षयकाभिहतिभिरखिषातैः ऊल्ड़धि- 
श्रीदच्यः शराखलश्टप्वति ठकनप्रलयः । शियुष्ठाः विक्षिप्ताः सम्युख यभा 

तथा मितत सङ्गच्छमानव्नं करिणां कम्भेषु सुता सं्ठिद्यानि एव्व रटे 

भुजभ्मण्ये भुजप्रवाप्य मर न सदत रति नि.खदा अखदा, पचायच् 1 

तया भुजेप्मखन्तपतदेदखरथः । अरिनरेन्दाणां ल्केम्या विद्धर्नौ विद्यः प्रसेद- 
बिन्दव इव विबयुत्युेश्चा ५९९ ५ 

्गश्च्यमिति ॥ चस्य राद आजाद जादुपदन्तं मल्छत्तीति सदराद- 
दूरमामिन इव्यय । युजयुगादुत्थितः तापः कङुभामदधीन् दिगन्तानदापद् । 

कदि खता धुदनाश्येन चित्तेन दिषःरितेन्योऽवुतिम्पः षएवन्ुन्यः कतुम्बः 

" खप्नवन्वुमुखः कतुः° शस्मरः । धन्यथ खदा धरवदा शदेन पापिना दिषारि. 

न्यः परग्राष्तिन्यः च्दखन्तुन्यः जन्म यस्य खः यणन्पटः चुर गन्ति 



एकादशः सरैः । २३९ 

ओदास्यसंविद्विङम्वित्ल्ययुद्रा-
 

सस्मिन् दृश्षोमिपदितामवगम्य भेम्याः । 

खेनैव जन्यजनतान्यमजीगमन्ता 

सुज्ञ प्रवीद्धितविभावनमेव वाचः ॥ १०१ ॥ 

एतां ऊुमारनिपुणां पुनरप्यभाणी
- ४ 

द्वाणी सरोजयुखि ! निभेस्मारभस्र । 

जस्मिननसंदवितपड्कजसख्यदिक्षा- 
, 

निष्णावद्टिपरिरम्भविजुम्भितानि ।। १ ०२॥ 

स 

स्यापव् न्यानरे आर्यम् 1 अन्राखन्ता
दूरगामिनः कारणात् बः 

सन्वुसप्तकातुदैशभुवनन्यापि यश्चःपटसखोत्पत्या विरुद्धयोतप्तिलक्षणो विप 

मालक्कारः । क्रत्वन्ताचु्टान दिगन्तविध्ान्तकीर्तिखम्पत्तिष्वाजातुवाहुत्वस्य 
फल 

निति भावः ॥ १०० ॥ 
। 

सदास्यति ॥ जनीं वधू वदतीति जन्या, साच सा जनता जन 

१ पष्ठीसमास असामर््याततदन्तविध्याभावाच विद्चेपणसमासः ॥ 

अद्मन् मौडभूमे निपतितां भेम्या द्याः सम्बन्धिनी उदाख इत्युदाघा, 

पायन 1 धिया टाप् । तस्था माव ओदाखमोदाखीन्य ब्रादमणादेराछ्ृति- 

-गणत्वात् ष्यम् 1 तरत्छाम्बद्ा उपेक्षावु्याऽविरलाम्बतां श्ल्यसुद्रो नि स्छदवस्था- 

मवगम्य खमेव खत एव वाच विनैव तां भ्भमीमन्यं टपमजीगमत. गमितवती ॥ 

ममेभौ चद् 1 तथा दि सुहं विक रति इद्नितीविभावनमाकरप्कटनमेव वाचः 

श्ररणानि खामोहितकस्य दि कि तद्वाग्मिरिवय्यैः ॥ १०१ ॥ 

प्लामिति ॥ दाणी कमारी च सा निषुणाच तां मारनिपुणाम् । 

कमारभमणादिभिरिति खमाखः 1 * द्वियाः पुव” इत्यादिना पुंवद्भावः । 

एतां भमी पुनर्यभाणीदबेचद--दे खर
ोजसुखि! भस्मिन. छपे भसडकवितेन 

विकसितेन पड्जेन सखद सद््यञचिक्षायां मेत्रीकरये निष्णातया ऊुशल्या 



२४० नैषथकाम्ये . 

श्रय्िपा्थिवययोनिधिमायमन्य- . , 

पृथ्वीधरः एरुस्यं मधुराधिनाथः । 

अदमश्रुजातमसुयात्ति न श्वरीशः 

इयामाड्ककबसवपुवैदनान्जमस्य ॥ १०३ ॥ 

बा | ऽधराधरितनैकविधश्रवाले  . 

पाणौ जगद्धिजयकार्मणमस्य पद्य । 

उ्याघातजेन रिपुराजकधूमकेदु- 

. तारायमाणमुपरञ्य मनि फिणेन ॥ १०४ ॥ 

तत्सददयेदयर्यः । निनदीभ्यां लातेः कौशल इति पत्वम् । रघा परिरम्भ- 
विजुम्भितान्यालिङ्गनवेषटितानि निरं गादमारभख कड । एनं पदयेदर्थः ॥ 

प्रद्यर्थीति ॥ अयं पुरोवर्ती दपः प्रव्य्थिपार्िवपयोनिधिमाये प्ररि 
भूपाग्पिमन्यने मन्यष्भ्दीयरो मन्याय" मन्दरः पएथुर्मदान् मथुराधिनापो 

मधुरानगरीशः इधर जात्तमस्य तजातेदमधु तश्र मवतीलयरमधुजातम् अजात. 
दमध्रु । आदिताग्न्यादिच्वान्निष्टायाः परनिपातः । अस्य युसखाम्ज दयेन 

अदधेन छलदरेन वुरवपुः शववलाङ्गः शर्वयीशो नायुयाति नानुकेति । यच्लट्- 
निष्छलङ्योः कुतः साम्यमिति भावः ॥ १.३ ॥ 

घा इति ॥ भषरेणो्टन अधरिता अपरता नैख्विष। अनेदविषप। 
न-च्द्न खमा; 1 अयाकला> उिदमपद्ववस्पा यया छा द तथार्ि{ बड 

भस मधुरेश्रस्य पाणौ जगद्रिजयस्य पर्मेय बीष्रणौपथं जयापातजेन 

षिन भ्न्थिना उपरग्योपग प्राप्य रिपोः रजश रागसनूदस्य भूमभ्नु- 
चायाय भूमद्त्यख्यनश्कवदाचर्न्तं तद्दुपठवायमानामत्यर्यः । भादा 
कंयद्न्वाहटः छान् । भपि फटरणनागिक्यं परय ५१०४ पर 



एकादशः खगैः 1 गथ 

एतद्भुजारणिसमुद्धवविक्रमाभिः ` 

चिं धटुयुणकरिणः खलु भूमठेखा 1 

जातं ययारिरिषन्मशका्ेयाशरु- 

विख्लाव्रणाय र्पुदारटगम्बुजेभ्यः ॥ १०५ ॥ 

दयामीकृतां गृगम्दैसिवि माधुरीणां 

धौतैः कटिन्द्वनयामधिमध्यदेशम् । 

तत्नाप्तकाखियमदाहदनाभिखोभां 

रोमावीभिव विरोकयित्तासि भूमेः ॥ १०६ ॥ 

पतदिति ॥ एतस्य रके यजदेवारणेः निर्मभ्वकाात्वयुद्धवस 
सञुलन्नस्य विक्रमतः पौर्यवदेः निहमनुमापक्त लिङम्, “निमन्ध्यदादणि 
स्वरभिदरैयोः" श्वमरः । धयुर्युणफिणो स्याघातरेखा धूमरेखा खघ १ कुतः 
य्या धूमरेखया अरिपरिपदो अरिसद्वास्ता एवमशक्स्तदरधया तनिदत्य्थया 

जात, भवि कः । “ भथोऽभियेयरवैसुपरयोजननिवृत्तपु* इलमरः । अथैन सद् 
निदयतमासः सर्वलिङ्गता च ब्न्या \ कश्च रिपुदारा्णां रम्बुजेभ्यो नयना- 
रबिन्देभ्योऽशरुविल्लावणाय बापपोद्रमाय जातं धूमकेतूदयाद्राजशोढो धूमोत्पीडना- 
दथुश्नावश्चेति भावः ॥ १०५ ¶ 

श्यामीति \ मारो मदुरानगदनतन्नीणामु \ तत्र जात इयम् 

भरस्य डीप् । धीतैजलच्रीडाु ्षास्तैगनदैः कस्वरि्रभिखिवि्युखेक्षा । 

्यामीङृतौं मध्यदेशे अधिमष्यदेदा मप्यदेश्चविरेषे अवरे च । विम्य 
डन्ययीभावः । माप्त अकः कालियस्य ङकियनागस्य मद्ाहद एव गाभिः 
तसाः ओभा यया त्म, अद एव भूमेः रोमावच्मिव स्वितापि्युष्चा } 
कमिन्दतनया लिन्द ठत्र मधुरायो पिजेदधनितताि वि्ेखयिष्याे ४१०६॥ 



र्र् ¦ नैषधकाव्ये 

गोवधैनाचलकलारिचयप्रचार- 
निवा सिततादिमि धने सुरभिप्रसूते । 

तस्मिन्ननेन सदह निर्बिख निर्धिराद्धं 

घरन्दावने वनविदारछुतूहुानि 1 १०७ ॥ 

मावी करः कररदाङ्करकोरकोऽपि 

तद्रद्धिषट्वचये तव सौख्यलकत्यः । 

अन्तस्त्वदाख्यहृतसारतुपारभावु- 
शोभावुकारिकरिदन्तजकङ्कणा्ः ॥। १०८ ॥ 

, गोय्रनेति ॥ मोवर्धनाचके ये कलापिचमाः केकयाः तेषां पारेण 
सम्ररेण निवाितादिनि निष्कासितभुजक्गमण्डके दुखदार ददः । घने 
सान्दे निरातप श्यर्थः । युरभिप्रसूने फल्कय॒मसमरज्या विहारयोग्य इत्यथः 1 

तस्मिन् सिद्धे यत्र पुरा मोपाखमूर्िः छृष्णो विजदारेति भावः 1 वृन्दावने 

ग्रन्द्ाख्ये वने अनेन राहा सद निर्विशङ्कं विल्लन्ध वनविदारफतृदलानि वन- 
कीडासुखानि निविंश भुद्स्व । ° निर्देशो भतिभेगयोः” इयमरः । साभिप्राय. 

्िषणलास्परिकरालङारः ॥ १०७ ॥ 

भावीत्ति ॥ त्वरासननिन दतखारस्य इत्ान्तिसर्वखस्य वुपारभानौ- 
श्न्द््य या श्षोभा पराजयनिमिष्ता पाण्डुच्छाया तददुकारी तत्छदशो यः 

करिदन्तत्तव कषणमषश्थिढे यस्य खः उव करः करदहा नताः भद्रा 

शवेतयुपमिवखमासः । त॒ एद डोरः खलिः यस्य चछोऽपि सनिखेः । 

तद्रहिपञ्दचये वृन्दावनलताङ्खिल्यजले अन्ठरमष्ये सौद्येन भनायाछेन 
सक्षय सुप्रदो भावी । अत्र पददापययद्यले तत्पाष्दयात्सन्दिग्धस्य भैमीष्रस्य 

देन्नुगख्येन निधग्ाप्नि्वयान्तः खन्देदालद्ारः ॥ १०८ ॥ 



२४४ तैषधकाव्ये 

व्रैरिश्रियं भ्रति नियुद्धमवाप्ुबन् यः 
किञ्चिन्न दृप्यति धारावल्यैकवीरः । 

सं त्वामवाप्य निपतन्मदनेषु इन्द- 

, स्यन्दीनि कृप्यतु मधूनि पिवन्निवायम् ॥ १११ ॥१ 

तस्मादियं क्विदिपविक्रमगम्यमान- 

मध्वानैक्छत दपादवतारिताक्ची । 
वद्धाबवोधवुधतां निजचेष्टयेव 

व्याचक्षते स्म शिविकानयने नियुक्ताः ॥ ११२ ॥४ 

' भूयोऽपि भूपमपरं भरति भारती वां 
` चरखच्वमूरुचख्चश्ुषमाचचक्षे । 
=== 

यैरीति ॥ धरावस्यये भूमण्ब्ठे एक्वीरो यो मथुरापतिः वैरिघ्रेय 
प्रसर्भिलक्ष्मी अरति लक्षीकूख नियुद्ध बाहुयुद्धम् भालि्नमिति यात् 1 ^नियुदं 

बाहुयुदं खाठ्” इत्यमरः । तदनाप्ठुवन् करिचिदीपदपि न तृप्यति न तद्विना 

सखन्ुप्यतीद्य्थः । स नियुदभ्रियोऽय राजा त्वामबाप्य निपततां मदनेपूणा- 
मिपुुष्ठुमानां प्न्दात्छन्दन्ते क्तबन्तीति तत्खन्दौनि मधूनि मकरन्दान्. पिवध्िबृ' 
तृप्यतु । अप्र मदनेषुमभुपनोव्रेक्षया तेषामेवेपूां त्वत्समागमादागानन्द् 

कारित्वभरतीवेरल्डररेण वस्ुप्वनिः ॥ १११॥ 

तेस्मादिति ॥ प्यं भमी तस्नन्दरणद्वतारिताक्षी निक्र्तित्तदष्टिः चती 

धिदिपतीनां गन्वभ्बद्रपार्णां इनेयदुपू््या गम्यमानमष्वाननेक्षत । भय 

यििद्धनयने निदु धिविद्धादादिनमास्या भावयोपे अनिप्रयङ्ने वभत 

शैदग्प्यं निजतेध्या, अन्यो जवनच्धियितैव म्याचषते सर छषवामायुरिदषः 

भूयोऽपीषति ५ भारवी मूधोऽप्वपर् भूं वि ्रख्घमूष्यनयषठु 
चढितहप्मीचष्लष्वी ठौ भमीयाययदे । दितिति रे खथ्रनम्युनेय | 
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शतस्य काशिनृपतेस्स्वमवेक््य रकदमी- 
मष्ट्ोञचदं जनय ख्चनम नेत्रे ! ॥ ११३ ॥ 

णतेस्य सावनिमुजः ङुखराजधानी 

कारी मवोत्तरणधरमेतरि; स्मरारेः । 

यामागता दुरितपूरिवचेतसोऽपि 

पायं निरस्य धिरजं विर्जीभवन्ति ॥ ९१४ ॥ 

आलोच्य भाविविधिकटैकलोकसटि- 
फष्टानि रोदिति पुरा छपयैव भद्रः । 

नभेच्छयेति भिपमान्नमपत्त यतां 

संसारतारणवरीमदजप् पुरी सः ॥ ११५ ॥. 

खषनक्षि) मञ्जठक्षीयर्धः । एतस्य ाशिदरपतेः कारिराजस्य कमी 
शोभामदलोक्यणोः शुखभनय सम्पादय ॥ ११३ ॥ 

पतस्येति ॥ सरः शिवस संषाराणेवकणपारस्य सम्बन्धिनी भवो. 
सरे भवाम्ितरगे ल्योकानां घरतरिः यमेतरिपरदणात्, केव धमौयी नौः, 

+य नौखरभिखरि. इलमरः + छा दाशी एतस्यावनिनुजः काशीराजस्य 

कंखराजधान् 1 दुरितपूरितेवेदसोऽपि यां काशीमागतायिरन बिरद्रधितं पापं 

निरस्य अविरजको विरजसः खम्पाद्यमाना भवभ्ति विटजीभवन्वि वीदपापा 

सक्ता भवन्तो; । भभूततद्धि च्विः 1 भद्परनधभुधेठोरदोरजखं लोपभेति 
खकारलोपः ॥ ११४ ॥ 



सष नैषधक्रान्ये - 

वाराणसी निविदयत्ते न बञुन्धरायां ॥ 

तत्र स्थितिमेखयुजां सुवन निवासः ¡ “ 
तत्तीयसुक्तवपुषामत एव सुक्तिः 

स्वगौत्परं पदसुदेतु सुदे दु कीदक् ॥ ११६॥ 

सायुज्यम्नच्छति भवस्य भवाव्ियाद- 
स्तां पल्युरेत्य नगरीं नगराजपुत्रयाः । 

भूताभिधानपटुमद्यतनीमवाप्य 
भीमोद्धवे ! भवति मावमिवास्िधातुः ॥ १९४ ॥ 

व्याजमात्रम् अधत्त धतवान् । कुतः यस्मात् ख खरः सेखारतारणतरिं तां 

काशी पुरौमछजव ) ततो सूनं कृष्यैव अरोदीदिद्युलेक्षा । कृपालवो हि 
परदुम्खेन दु.खायन्ते तत्प्रतीकरणोपायन्र कुवैन्तीति भावः ॥ ११५ ॥ 

वासणसीति ॥ वाराणसी छादी वसुन्धरःयां न निविशते भूरोकान्तः- 
पातिनी ने भवतीसयर्थः । अत एव तेत्र वाराणस्यां स्थितिर्निवासो मखसुजां 
ञ्ुबने निवासः खर्जोकनिवासः अतं एव खगीत्वददिव तस्मिन् ताँ काशीती्थै 

सु्वपुषां यक्कठेवराणां सुक्किरपवर्ग एव । तथा हि खर्गात्परमाधिकं पदन्तु 

कीटगपवर्मादन्यादं कि सुदे मोदाय उदेदु १ न किचिदन्यदिलयथः ) सम्भाव- 

नायां लोय् 1 भूल्मेकवाधिनां खगः तद्रासिनान्तु अपव एव परं पदं न तु 

सर्ग एवोचित इति भावः ।॥ ११६ ॥ 

खायुल्यमिति ॥ दे भामोद्धवे ! मैमि ! भवान्धियादः खसारसरागर- 
जखजन्तुजातं, “ यादा जलजन्तवः" इयमरः । नगराजपुन्याः पयु पार्बती- 

पतेः सम्बन्धिनीं तां नगरी काशीमेख अद्िधातुः जसथुवि इयय धातुभूता- 

भिधानपदु भूतामिषानखमर्थोमयतनीं छडमवाप्य । अद्यतनीति छढः प्क 

चर्याणां संद्ञा । आप्रधादुक्नेपलक्षणमेतव् अखेभूमावस्यारपधातुकाधिकारात् } 

सभदययतनीप्रहणं तूपमानोप्नेययोरभिम्नरि्रत्वाबेति द्रटन्यम् । भवतिमाबम् 
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निधिश्य निधिरति काश्िनिवासम्येगा- 

निमीय नमे च मिथो मिथुने यथेच्छम् । 
मौरैगिरीशषरनापिकमेकभावं 

शरमोप्रिकश्वुकितमश्वति पच्वतायाम् ॥। ११८ ॥ 

न धदधासि यदि तन्मम मौनमस्तु 

कथ्या निजा्ततमत्ैव ववाठुभूत्या । 

म स्यात्कनीयसिवरा यदि नाम काद्या 

राजन्वती सुदिरमण्डनधन्वना भूः ॥ ११९ ॥ 



२५० , दैषधकान्ये 

वक्चस्त्वदुप्रविरादपि नास्य दीर्ण ̀ 
वज्रायते पतनक्रुण्ठितशतुशख्रम् । 

सत्कन्दकन्द्रुतया मुजयोने वेजो- 
, बदिनैमयरिबधूनयनाम्बुनापि ॥ १२४ ॥ 

किंन दरुमा जगति जा्रति लश्चसंख्या- 

स्तुस्योपनीतपिककाकफछोपभोगाः । 
स्तुयस्तु कस्पविटपी फरसंम्रदानं 

छ्वैन् स एप विचुधानमतैकटृत्तीन् ।॥ १२५ ॥ 

वक्ष ति ॥ दे भैमि! तवोप्रादिरदादपि न दी्णम् अवदीर्णे तथा 
प्रतनेन कुण्ठितानि प्रतिटतानि शचरूणां शब्नाण्यायुधानि येन तदस्य वक्षो 
बज्रायते वअ्जमिवाचरति गृदृक्तरिय वज्ञमवेदय्थः । अन्यथा कथमीदगभेयत्व- 

मितिं भावः । आचारक्यडन्ताह्लद् । तद्वञजमेव कन्दो मूलं तत्कन्दख्तया 

तत्भररोदत्वेन हृदयदार्व्यमूलत्वाद्धजतेजस इति भावः ! अुजयेोस्तेजोवदिः प्रता- 
पाप्निः भरिवधूनयनाम्बुनापि न नमति न शाम्यतीदयथैः । वज्जक्नरबिन्धनत्वा- 
दिति भाव. । अत्र भुजतेजखोऽनम्बुदार्यत्वेन वजायितवल्ः कार्यताद्रारादिन्य- 

तेजस्तोप्मक्षणादुसरक्षा व्यजञकाभ्रयोयाद्रम्या ५ १२४ ॥ 

किमिति ॥ तल्य निर्विशेष यथा तथोपनीतः सम्पादितः पिकानां 
काकानाथ् फलोपभोगो येस्वे पात्रापाततुल्यफ़लविनियोगा इयः । लक्षसह्घया 
अघङ्कथा इमाः जगति न जाघ्रति किम् १ न स्फुरन्ति किम् १ स्पुरन्त्येदेय्थ. 1 

चिन्तवमतैकृचीन् . खधेखजीदनान्. विबुधान् देवान्. विदुषश्च फएलसम्प्रदान- 

मीप्वितारथप्रतिप्रादिणः कुर्वन् सर्वामरमनोरथपूरकः स एप कल्पविटपी कल्पदरक्षः 
स्वु्ः स एक एव सतोत्रा्हो नान्य ईययेः । कल्यटृक्षकल्योऽय शशिराज 

इव्यर्थः । अव्राप्रस्युतकल्पडृक्षकथनात्रस्ुतकाशिराजग्रतीतेरम्रस्तुतप्रश्साल्वारः। 

अभस्युतस्य कथनात्पस्ुतं यत्र॒ गम्यने । अधरस्य ` सारूप्यादिनियन्वि- 
तेति लक्षणाद् 1 १२५ ॥ 
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अस्मै करं प्रनिवरन्सु दपा न कस्मा- 
दस्यैव तत्र यदभूत् श्रतिमूः कृपाणः । 

दैवाधदा प्रवितरन्ति न ते तदैव 

नेदं छपा निजकृपाणकरग्रहाय । १२६ ॥ 

एतद्वटैः क्वणिकतामपि भूसुरम- 

स्पश्ीयुपां रयवश्षादसमापयद्भिः 1 

दक्पेयकेवरनभःकमणप्रवादै- 

बौदैरटुप्यत सदसदृसवेगवैः ।॥ १२७ ॥ 

अस्मा शति ॥ असी रक्त दपः प्रतिनृपाः कस्मात्कारणात् रं षर्यः 
मे प्रवितरन्तु न दयुः । सम्भावनायां लोय् । अखम्भावितमत्तदिदयर्थः ॥ कुतः 

यदयस्मा्त्र करदान असेव कृपाणः खद्गः प्रतिभूम्कोऽभूत. । “प्ु्मरकाः 
प्रतिभुवः, इत्यमरः 1 अत्र एपाणस्य प्रतिभूत्वं म्यनक्ति यदए दैवात्ते रेपः कर 

न प्रवितरन्ति तदैव निजकूपाणस्य करेण इन्देन प्रदाय प्रदणाय॒भन्यत्र 

निजृपाणात् प्रतिभूषकाशात् करस्य बयेप्रदणाय आप्रहे सतीति शेषः 1 

" पकिदृस्तांशवः कराः” एव्यमरः । अश कृपा इदङ्पा सा न । निष्कृपः छेपाणं 

श्रय शेः । कृपाणप्ातमीदखैव करदानात्तस्य प्रातिमाप्यस्यपदेश पति भावम।( 

पतदिति ॥ एतद्वलैः एतव्छन्यैः रयवशद्रेगवेश्ाद्वः खुराभाणाब ये 

प्यशी. संमोगास्तेपां यान्यायूपि जीवितानि वेषां क्षगितां कषणमा्राबस्थायिता+ 

मप्यखमापयद्धिः अनिवर्तयद्धिः क्षणिद्त्वादद्दयमूस्प्रिव्यः । किन्तु दकयेया 
अविच्छिभ्रतया टच्प्राहमाः छबल नभकमणग्रवाहाः नभोगतिपरम्परा येषां तैः 

फवल्येचररिदयद..। ईछर्यैवोजिभिः खडदटमर्वणः धडएवाजिनः उदैः- 
भवसो गरवः याजिददार्दमन्पवं * इयमरः ) अप्यत न्नोपिवः । षदष्यक्षस्य 

व्व एव खेचतोऽभ्वः भ्र त्वेताटणः परःखदश्यय इति भादः ॥ १२७ ५ 



२४८ नैषधकाव्ये . 

ज्ञानाधिकासि सुकृवान्यधिकाशि कयः 

कार्यं फिमन्यकथनैरपि यत्न मृल्योः 1,. 
एकं जनाय सतवताभयदानमन्य- , 

न्ये ! वहुयग्रतसत्रमवारिवाथि ॥ १२० ॥ 

भूमवुरस्य रतिरेधि मृगाक्षि ! मूती , , ५ 
सोऽयं तवास्तु छुखुमायुध एव .मूतैः । 

भातच्व ताविव युवां गिरिशं विराद्ध 

मार्य रि तन्न कृवाववारौ. ॥ १२१ ॥ 

स्पश्न्द्स्य कनदेद्धः । षटरूपेदयदिना डथो हसः । न खात्राम यदि स्या 

देवेदययेः । दिवोऽधिका काशी, दिवस्पतेरधिकः काशीराज इत्यलं बा्तोभिः । 
एतत्पाणिप्रदणानन्तरमयुभव एव ते कथयिप्यतीति भावः ॥ ११९ ॥ 

श्ानेत्ति ॥ दे धन्थे ! भैमि! ्षनिन अधिका उक्ृष्टासि भवचि । 
अतः अधिकाश्ि काद्या, बिभक्तयर्ऽम्ययीभावः । सुकृतानि सत्कर्माणि कयौ. 

अथवाऽन्यकथनै> कर्तव्यान्ततेपदेशेरपि = कार्यं क प्रयोजन न @िचिदिद्ययैः। 
कतः, यत्र कारयां जनाय गत्योः सकाशात् खततमविच््छिप्राभयदानमेकं बदति 

यतते । ग्युद्चिनां सद्य एव यत्युञयत्वग्ाप्तेरिति भावः । किवान्यव् यत्र 
भनिवारिता अर्धिनो यस्मिन् तदनतवधरं मोक्षदानं गङ्गोदषटदानख्र बदति 

वते । * चध्रमाच्छादने यद्ने खदा दने वनेऽपि च इदमः 1 अमृतं वृदे 

मोक्ष इत्यादि कादि्रतानां द्ििविषारूप्यमग्रतत्वद सिदमिलखन्यद्य जीवनाद् 
कारयां मरणमेव रमणीयमिति भावः ॥ १२० # 

भूभतुरिति ॥ हे खगस्ति। त्वनख् भूमदुः दातीराजस्य मूता 
मूर्विमची रतिः रतिदे एपि भव । अस्तेः सिपि देर्विरादेशे, ^ षचेरेद्धा- 

पभ्या्सप्च ” इङादेशः । सोऽयराजा च वव मू मूतिमान् उश्चनागुषः 
छम पकास्तु । दिख युवां ठर विरद दविर निरििमीश्वर मादु भादपयिवु 
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कामानुशासनरते सुतरामधीदी 

सोऽयं रो नलप्रैमेदत स्तनौ ते । 
रष्टद्विजाचरणङुद्कुमपड्कराग- 

सद्वीर्णशदधररशशाङ्ककखाद्ककारः ।। १२२ ॥ 

प्रवीर एष नुदतु स्वद्नङ्गताप- 

मालिद्धय कीर्विचयचमस्चारुचापः 

संमामसङ्गतिविरोधिश्शिरोधिदण्ड- 
खण्डि्ुरमसरसंग्रसरत्प्रतापः 1 १२३ ॥ 

तेघ्र पुरि काश्यां कृतावतार चवतीणौं तौ रतिकामादिवे विभातं विराजत च । 
तिटि थञ्स्छामादेसः ॥ १२१ ॥ 

फामेति ] कामानुदराखनानां खमशान्ना्णा एते अथीतमनेनेयधीती, 
^ इृ्ादिभ्यथ ” इति इनिषद्यये, सप्तमीविधाने कलेन्विपयस्य कर्मम्युपसद्धपान- 
भिति सत्तमौ ! सोऽयं राज रदो रदसि दय कुपिता भद्रिजा प्यती तष्या- 
शणङुमपदरमेय सदर्णा प्रणामच्धले सपिता तया शद्रशशकलयः 

अद्रेः कलदकारिभिखदलसरिभिरिदयर्धः 1 कर्ण् । ५अद्टः सकद 
चिद्यो एति विश्वः ! नखपदैसे खनौ मदनु शूजयतु अगष्रोतविदधर्मः । 
मं पूजायामिति पातोर्भौवादिकोद् ॥ १२९२ ॥ 



२५० नैषधकाव्ये 

चक्षस्त्वदुमविरदाद्पि नाख दीर्ण ̀ , 
व्नायते पतनङ्कण्ठितशत्ुशखम् । 

तत्कन्दकन्दडतया भुजयो्म तेजो- 
, बहिनैमयरिवधूनयनाम्बुनापि ॥ १२४ ॥ 

किं न हुमा जगति जाति ठक्षसंख्या- 

स्तुल्योपनीतपिकूकाकफलोपभोगाः । 
स्तुयस्तु कल्पविटपी फसंप्रदानं 

छवैन् स एप विदुधानयरतैकटृत्तीन् ॥ १२५ ॥ 

खस्त इति ॥ हे ममे ¡ तवोप्रादिरदादपि न दीणेम् अविदीर्नं तथा 
पतनेन छृष्ठितानि प्रतिदतानि श्ा्रूथा शब्नाण्यायुधानि येन तदस्य वक्षो 

कञ्जायते कञ्जमिवाचरति रद्क्तरियं वञ्जमेवेत्यथः । अन्यथा कथमीटगमेदयत्व- 
मिति भावः । भवचारक्यडन्ताहनय् । तद्वञजमेव कन्दो मूलं तत्कन्दलतया, 
ततप्रोदत्वेन हदयदाब्धमूलत्वाद्धजतेजख दति भावः । अजयोस्तेजोवदिः प्रता 
पाभ्निः भरिवधूनयनाम्बुनापि न नमति न दाम्यतील्यथैः । चञ्जपिरमिन्धनत्वा- 
दिति भावः । अत्र भुजतेजसोऽनम्बुदारयत्वेन वज्ञायितवधः छार्यतद्रारादिन्य- 

तेजस्त्वो्ेक्षणादुस्रेक्षा व्यल्लकाश्रयोगाद्रम्या ॥ १२४ ॥ 

+ किमिति ॥ तुल्यं निर्विशेषं यथा तथोपनीत्तः सम्पादितः पिच्नां 

छकानाञ्च फल्ोपभोगो यैस्ते पात्रापाचतुल्यफलरबिनियोगा इत्यधेः । लक्षसङ्खवा 
अञङ्कथा माः जगति न जाग्रति चिम् १ न स्फुरन्ति किम् १ स्पुरन्त्येवेखरथः। 

िन्त्वग्तैकटत्तीन् . खधैरूजीवनान्. विबुधान्, देवान्. विदुषश्च फलसम्प्रदान- 

मौप्षितार्थप्रतिम्राहिणः क्वन् सर्वामरमनोरथपूरकः स एप कल्पविटपी कल्यक्षः 
स्वुख. ख एक एव स्वोत्रादौ नान्य इयथः । कल्पदृक्षकत्पोऽय शाशिराज 

इत्यः 1 अत्राप्रस्ुतकल्परक्षकथनात्प्स्तुतकाश्िराजभ्रतीतेर्रस्तुतभरशंसालक्चारः । 

परसुतस्य कथनास्स्ुतं यत्र॒ गम्यने । अध्रस्वुतप्रशयेय ' खारूप्यादिनियन्त्रि- 
तेति लक्षभाव् ॥ १२९५ ॥ 



एकादश्चः समैः । २५९ 

अस्मै करं वितरन्तु दपा न कस्मा- - 

दस्यैव त्न यदभूत् प्रतिमूः.कृषाणः । 
दैवाद्यदा प्रवितरन्ति नते तदैव 

नेद् छपा निजकृपाणकरप्रदाय 1! १२६ ॥ 

एतद्वः क्षणिकतामपि भूयुराप्र- 

स्पौयुवां रयवदादसमाषयद्धिः । 
दक्पैयकेवलनभःकऋमणप्रवारै- 

बौदरप्यत सहखदृगवैगवैः ॥ १२७ 1 

अस्मा इति ॥ अस रहने षः परतिदपः सुसात्कारणात् करं विः 
ने भ्रषितरन्तु न ददुः { सम्भावनायां लोद् { भषम्भावितमेतदिर्थंः । कतः 

यस्मात्न करदाने असव कृपाणः खङ्गः प्रतिमूलेप्रकोऽभूत्. । “प्युनप्काः 
प्रतिभुवः” इयमरः । अत्र कृपाणस्य प्रतिभूत्व म्यनक्ति यदा दैवात व्रेषाः षरं 

ने प्रवितरन्ति तदैव निजक्ृपाणस्य करेण दसेन प्रहाय प्रदणाय अन्यत्र 
निजकृपाणात् प्रतिभूषकाशात् करस्य बरेगरदणाय आप्रदे सतीति शेषः ५ 

° बलिदरस्वाश्वः कराः* इयमरः 1 अख कृपा इदछृपा खा न । निष्केपः छृपाण 

प्रयु शर्धः । कूपाणप्रातमीखैव करदानात्तख प्रातिमाम्यम्यपदेशं इति भावः 

पतदिति ॥ एतदः एतत्खन्यैः रयवश्चद्रेगदशाद्धदः सुराम्राणाच्च ये 
सपशः संयोगस्तेषां यान्यायूपि जीवितानि ठपां क्षणिकता क्षणमाघ्रावस्थायित्ता+ 
मप्यखमापयद्धिः अनिवर्वयद्धिः क्षणिच्ूत्वाददद्यमूस्यदीरिद्यथेः । छन्तु दकयेया 
अविच्छिश्रतया दथ्िपराह्याः केवला नमभ्क्मणय्रवाहाः नभोगतिपरम्परा येषां तैः 

केवलखेवरेरिव्ययः । दृद्यीवाहिवाजिभिः घदखटगर्दणः षदेल्ह्वाजिनः उचः 
श्रवसो गर्वः वांजवाषह्ार्वगन्धव ' इयमरः । अदुप्यव रोपितः । खदृष्यक्स्य 

त्वेक एव खवयोऽ्वः भस्य स्वेतादृछाः परःखदृल्रा इति भावः ५ १२५७ ॥ 



२५२ नैषधकान्ये 

वद्वणनासमय एव समेतडोक- 

शभावलोकनपरा तमसौ परासि 
मानी तया गुणविदा यद्नादतोऽसौ 

उद्भू खदसि दुयैरसेव मम्डौ ।॥ १२८ ॥ 

स्रानन्तानाप्य तेजःसखनिखिरमरुत्पार्थिवान्दिष्टभाज- 

श्चित्तेनासापुपस्तान् सममखमराणान्सुश्वती गृढभावा । 

तदिति ॥ असौ दमयन्ती तस्य काशिराजस्य वर्भनासमये सोत्र कमल 
-एव खमेतलोकानां मिलितजनानां शोभावनेकनपरा सती तं कादिराजं पराचे 

व्याजेन परिजहरवय्ः । उपसगौदस्यत्यूहोवौ वचनमि्यस्यतेस्वदि लिद्. । 
मानी अभिमानी असौ राजा ुणविदा युणह्घया तया ओम्या अनादर इति यद् 
तत्तस्मादनादरणादेव भूतां राक्षां खदसि दुर्येशखा दुष्कीरलैव मम्लौ वैवर्त 

इयथः 1 १२८ ॥ ५ 

सेति ॥ शभाङ्गी सुगात्री अन्यत्र पडङ्गयुक्ता सा दमयन्ती अनन्ता- 

नपरिमितान् दिष्टमाजो भाग्यभाजः चित्तेनाश्चामभिलाष पुष्णन्तीखाशापुपः 

भमी कामयमानानिस्यथैः + तान् भ्रसिद्धानषममुणानघाधारणशौर्यादिगुणानः 
तेजखः सखायस्तेजःखखास्रेजखिन इत्ययः । राजाहस्सच्िभ्यषटच् ॥ ते निखिल्य 
मतो देवा इन्द्रादयः पार्थिबाच तानाप्य प्राप्य खम युगपन्मुशती परिदरन्ती 

उपमिपत्यद्मे चु सानन्तानाकारसहितान् ॥ ° अनन्तं सुरवत्म खम् * इत्यमरः । 

दिषटभाजः कालयुक्तान् ! “ दिष्टं भाग्ये च कले च * इति विच्वः । चित्तेन सम 
-मनसा सद भादापुषो दिग्युक्तान् । ° जगशा दिगतिदृष्णयोः' इति वैजयन्ती ॥ 

अखमगुणान्. न्यूनधच्च्खयातरूपरसाददेयुगदान् अपां विकारः स्पप्यम् । 
“दरे अप्यमम्मयम् * इत्यमरः । “ आप्य ” इति चान्दरसूत्ानिपातनत्छारुः + 

तेज.सखाः वेजोद्रन्यखदितः ! मद्दवायुः । ° मङ्ती पवनामरौ * रस्यमरः + 

यार्धिवा एथिवीविद्ाराः ॥ अनत्राप्यपाथिवश्च्दौ तद्धिवाकपि परङूरणात्पृल्वये- 



एरादश्षः खैः । २५द् 

पारिवाग्बर्बिरूपं पुरुपमसु चिद्म्भोधिमेकं ज्यभाद्वी 

निःसीमानन्दमासीदुपनिषदुपमा तस्रीभूय भूयः ॥१२९ 

श्रीदर्घं कविराजराजिमकुटार््धारदीरः सुतं 

श्रीदीरः सुपुवे जितेन्द्रियवयं मामददेवी च यम् । 

शद्गारा्वशषीतमावयमगादेकादशस्वन्मदा- 

काव्येऽस्मिन् निषधेश्वरस्य चरिते सर्गो निस्गोज्ज्विलः ॥ 

मात्रपरौ दश्स्यौ । तान् युखती तािदेकष्षिभ्यादिनवदर्यष्वात्मातिरिच, 
द्रवया्टकस्य शुतिवाक्येनिपेधं ङर्वतीवयथेः । गूढभाका निगूढामिग्राया परे 
वाचां परवाक् 1 “ पर मध्ये प्या वा ” इत्यव्ययीभावः । तद्वति सूपं खीन्दरय 

यस्म तम् अन्यत यतोवाच इत्यादि एतेः ) बाद्नषातीतं बिदम्मोपे श्याना" 
करम् अन्यत्र विरूपम् 1 एकमद्वितीयं नि.सीमा सानन्दो यसेति बडुीददिः 
सन्य कमेपारयः । ते पुस्पं पुमांस परमात्मानवं यदु तं रक्षयित्वा त 
प्रतीद्यधः । भयुक्षण इति मीप्रवचनोयत्वान् द्वितीया । भूयो भूयिष्ठम्) 
ततप आसक्ता तातपयृयुक्ता च भूत्वा नत्परीमूय उपनिष्द्ेदान्तवाक्यं उपमान 

यष्याः तदुपमा तत्कल्पा आसीदिति खछिष्टविशेषणेयमुपमाश्टेप एरेति सेचित् । 

छग्धरा प्रत्तम् ॥ १२९ 

श्रीद्ामेर्यादि ॥ *खएर एवाश्त तस्य शीतौ चन्द्रे शीता यानः 
किरणा यस्य ष. शीतगुः तसन् गोक्लियोरुपष्नसेति भोकारहखः ¢ १३०५ 

शक्ति पद्वाञ्यप्रमाणपारवारपासीमष्रीमहामन्षेपाप्यायदेकचल- 

मद्निनाधपूरिविराचिते ॐैपथम्याख्यनि जीवातरुमाख्याने 
एष्दशः सरमः समाप्तः 



यः 

दादङ्राः सर्मः। 
य 

प्रियाहियाङभ्य्य विखम्वमाविखा 

विखासिनः कुण्डिनमण्डलायित्तम् । 

समाजमाजगमुरथो रथोत्तमा- 

स्तमाससुद्रादपरे परे चपा; ॥ १॥ 

ततः स भैम्या ववृते घृते चरपैर्मिनिः्चसद्धिः सदसि सखयस्वरः । 

चिरागनैस्तिततद्विसगितैः सफुरद्िरानन्दमहाणेवेनैवैः ॥२॥ 

भथासिन्नवसरे पुनरन्ये राजानः समायाता इयाह--म्रियेति ॥ थो 
अनन्तरम् 1, “ मङ्गलानन्तरारम्भभ्रश्चकातस्यष्वमो अय” इलमरः । प्रियासु 

खक्धान्तास विषये हिया सद्येन दाक्षिण्येनेति यावत् । विलम्बं आलम्म्य 
आविला; दमयन्तीखयम्बर्रवणादाकुलाः विखापेनो विलघनक्षीलाः, ^ वौकप- 
लखकत्यक्नन्भ ” इति धिणन्ध्र्ययः । रथेद््तमाः रथोत्तमाः महारथाः परर 

धेष्ठाः अपरे अन्ये टृपाः आसमुद्राद् ससुद्रपर्यन्तादेपादानात् कुण्डिनस्य फुण्डिन- 

नामनगरख मण्डनायितं अलङ्कारभूत, मण्डनशब्दादाचारक्यङ्न्तात् करि कः+ 

तं खमाज राखभामाजग्सुः प्रापु. । अत्र विखाविलेल्यादौ नियमेनासक्र्यघ्नन- 
युग्मक्रत्या च्छेकादुपराखः ८ अन्यतरागयगदृत्यनुप्रा इत्युभयोः दंदटिः 

सङ्कधानियमे पूव च्छेकाठश्ाखः भ्यो त्यनुप्रास इति लक्षणात् ॥ १ ॥ 

ततं इति ॥ ततो राजान्तरागमनानन्तरं तकता तद्विरागिता भेमी- 
वैराग्य धैसैर्निश्ितमेम्यपरागैः अत एव विषादात् विनिश्धसद्धिथिरागतैः पूर्वा 

गतैगपसवयः स्फरदधिः परदाशमानैरानन्दमदाणवैरदमयन्तीमराप्टयाशचया परमानन्द 

भरितर्वैथ वरपेदेते सददि सः रकृत भेम्याः खयम्बरः वड्ते दरतः ५२ ॥ 

[२५४] 



द्वादशः समैः 1 २५९५ 

चख्सद्स्तत्पदयल्त्रणे्गिषरछुटाशयामासयति स्म राजके । 

श्रमं गत्ता यानगतावपीयमि्युदीयै धुयैः कपटाजनीश्जनः 1 ३ .॥ 

चूपातुपकरम्य तिभूषितासनान् सनातनी स सुपुवे सरख्यवी । 
विगाहुमारभ्य सरस्वतीः सुधास्ररःख्वसीवाद्रैवनूरनूत्थिताः 1 ४ 1 

यृषीष्ब वर्णेन सुबर्णकेतकीप्रसूनपणौदतुपणैमादतम् । 
निजामयोध्यामपि पावनीमयं भवन्मयो ध्यायति नाननीपविः ॥ 

चूदिति ॥ चसद; चलाः कचित् स्थितिकलेऽ्युप्तमा्वे- 
देकप्रानवस्थितचरण इति भारवादिखभागोक्तिः 1 धुरं वहतीति धुर्यो जने 

यानिजन , धुरो यदूदकाधिति यत्पयः ¡ तत्या: भम्याः पद्यन्त्रथेकषितेन 
वादनोदनयेशतेन स्फुटः भाशय उष्वेश्नानिश्रयो यस्यास्य जनी वधू, 

"जनी सीमन्तिनी वध्वो? इति विश्वः! इय नाला यानेन गतादेपि भ्रम गता 

श्रन्तेदुदायै कषटात् श्रमव्याजाच्. राजके राजखमृहे आखयति स उपवेशया- 
माम५१॥ 

यपानित्ति ॥ खनाभवा सनातनी खनागन्दात्वायधिरमिादिना रपृल्् 
अद्ये दीप् । खा सरस्वती वाग्देवता विभूपिताघठनान्. भरद्रृतविंहाषनादुप- 
विष्टनिद्य्पै. । दपनुपकम्य सुधाखरःखमतखरखीपु विमादमारस्यवेगाहं प्राप्य 

अन्विनन्तरयुत्पिता निर्गताः अततीकरदरवनूरतग्रछ्वोक्गाः तददद्ववर्िणीर्लि्य. 

सरखतीर्गिर्ः मपवे जनयाम ५४१ 

गृणरीष्येति ॥ वर्भनद्चन्या सुद्मश्तदीप्सूनस्य पर्णादलादादवं 
त्तोडध्वत्यदस्टदणौव, "वमी विम » इति एमी ञ बदुपं शदुप्णख्यं 
दप परणीष्य भवव्येव भदन्मयस्त्वदातमडः, खयै मय्द्ल्ययः १ छरवनातरे 
इतिमपत्रे इकद्रारः भर्मवरीपतिः परनी एषितडरमी तिडामयोभ्यां भयोभ्या- 
=यरौमपि म स्यादति ग रिन्तयदि ४५४ 
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न पीयतां नाम चकोरजिद्वया कयच्िदेवन्मुखचन्द्रचन्द्रिा । 

शमो किमाचामयसे न चक्षुषी चिरं चकोरस्य भबन्मुखस्षशी 11 

अपां विदारे तव ्ारविभ्मे करोतु नीरे प्रषदुत्करस्तरन् । 

कठोरपीनोषुचद्धयीतटे त्रुटच्रः सारवसारवोर्िजः ॥ ७ ॥ 

अखानि सिन्धुः समपूरि गङ्गया कुठे किखास्य प्रसभे स भंरस्यते। 
विखद्घथते चास्य, यशाःशतैरदो सवां मदत्सन्युखधानि पौरुषम् ॥ 

नेति ॥ एतन्मुखचन्द्रचन्दिका चकोरस्य जिया कयचिदपि न प्रीयतां 
नाम पाययितुमशक्यत्वादिति भावः ॥ तथापि भवन्मुखस्टधी भवन्सुखवर्तिनी 

त्वचक्ुरात्मना परिणते दद्यः । स्टशोऽवदके किन्. 1 चकोरस्य चश्षुषी कर्मेणी 

इमामितन्मुखचन्दरिकां किं विरघ्राचामयसे न पाययसे जिह्वया । चश्चुषा च 

किमिति न पीयते जरिनिलेनं न पदयसीव््ः । चमेः अर्मवसानार्थत्ात् 
^ गत्तिबुद्धि ” इत्यादिना चश्चुषोरथिकतः कमेत्वम् । ^ निगरणचलनर्थभ्यथ 
इति चमेर्भिचि परस्मपदनियमादात्मनेषदं चिन्त्यम् । अत्र भवन्मुखस्टशो- 
शकोस्वश्चुपोरिति विपयनिगरणेन भमीचकोरचक्चपोरमेद्रतीतेः मेदेऽभद्- 
लक्षणादतिशयोक्रिरल्रः ॥ ६ ॥ 

अपामिति ॥ दे भैमि! तवापा विहारे जलकीडायां नीरे जके तरन्. 
उवमानः उुरत्तरोऽखन्त चुटत्रतिन्चरः सावेष्वारवखदितेषु सावे घरयू- 
भवभूमिषु जातः देविकायां सरय्वा, “भवे दाविकारवौ * इत्यमरः । 

"* दाण्डिनायन = इत्यादिना निपतनात्छाधु. । धषदुत्करो विन्दुखन्दोदः कठोरे 

कदिने पनि पीवरे उवे उत्ते कुचद्रयीतटे हारदिध्रम छिडुरमुक्वादारधान्ति 

करोतु इति भ्रान्तिमदलङ्भारः ॥ ५७ ॥ 
असानीति ॥ अख. ऋदुप्णस्य कुले किल चिन्धुरुदधिरखानि खातः 1 

खनतेः कमैथि उङ् । एतत्ल्यैः खगरसुतैः उत्पादित इत्यः \ स घामते 
द्वया भागीरथ्या घमपूरि परिव एतक्कल्येनैव भगीरथनेति शेषः + ख चछिन्धुः 

प्रसभं बस्त्कारिण भन्त्स्यते एतक्क्येनैव रामेय बद्धः करिष्यते । बन्धेः कर्मभि 
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एतद्यशःश्षीरपिपूर्मादि प्रवयगरधि, दचनं कवीनाम् । ` ` - 

शएवहुणानां गणतः मयधिकीर्वीः खटिकः क्षिणोति ॥ ९॥ 

भाखद्रशकरीरतां दधद्यं वीरः कथं कथ्यता- ॥ 

^ भध्युष्टापि दि फोदिरस्य समरे रोमाणि सत्वा्ुसः । 
नीतः संयति वन्दिभिः शरुत्तिपयं -यन्नामवणौवरी- 

मन्त्रः स्वम्भयत्नि प्रत्तिष्टितिभ्रठां दोस्तस्भछुम्भीनसान् ॥ 

खद् + एततयुगपेक्षया घेनाया भाविष्वात् भविष्यस्रयोयः । अख छतुपर्मस्य 
यशः शतैर्विल्यते च । तथा दि सतां खज्वनानां महत्पीर्पं सम्मुख धावतीति 

सम्युखधावि मदतामेनेविधपुख्पव्छरः खयमेवाभिमुखामायाति न प्रयाससनाप्य 

दपः । अदो! ॥ ८ ॥ 

पतविति ॥ एतसय राः यश एव क्षीरधिः क्षीराभ्थिः तस्य पूरे 
प्रवादं गाहत इति तद्रादि तदर्णनग्रपतमिखय्भः । कवीनां वचनमगापे गमम्भदि 

पतति मबति न चु नि.शेपं वर्णयितुं शन्येतीखयैः । सिचि एतद्वणानां गणना 

पातः सद्घपानरेखादिन्यासः प्रयर्िशन्िरेव सटिश्मः लेखनकमिका- क्षिणोति 

फरीयति एतद्रणष्दः प्रखधिदादतिरोधायकत्वादेत्थ निर्दशः ॥ ९ ॥ 

भास्वदिति ॥ भाखद्यरूरीरतां सूरङतयङ्रपवं उस्वलवेष्वद्करत्वय 
दधत् 1 ‹ वशाटरे करीरोऽघ्ली, द्रौ बक्षी कुलमस्करौ एति चामरः । वीरः 

श्ररोऽयमूनुपर्मः खयं कषयतो कययिुमशक्य श्यः 1 चथा दि मस रङ्गः 

समरे प्रषरे अध्युशा जाधिक्यदिधिध, टिः परकादिरिदयर्थः । “तिकः 

कोव्योऽथेषनोटी च यानि रोमाथि मान्दे“ शव्यादि स्मरधाव् 1 विंखस्यापाः 
सद्कत्वे, घद्धपाः सद्धपयषद्ध पमोरिति खङ्कपयेऽ्वयेकववनम् 1 रोमाणि सत्र 
स्पवयाय उत्सर वीरस्य स्थायीमादखस्यात बदिङ्द्रठाः कौररखङ्करा पञ 

श्युखेशा १ “म्यह स्ववसा घत्वमखी वु अन्दुपु" शमर ! वेसद्रीरस्च 

खमन्वाधवाहुरणदुर्मायो सु इयः 1 जठ एव इम्प्त यदे बन्दि 
॥ 
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तादग्दीधेविरिभ्चिवासरविधौ जानामि यत्कदैतां 

; शद्धे यलसविविम्बमम्बुधिपयःपूरोद्रे वाडबः । 
व्योमन्यापिविपश्चराजकयजस्ताराः परभाद्ुकः 

कासामस्य न स पभरतापतपनः पारङ्गिपं गदते ॥ ११॥ 

द्ेष्याकीर्िकडिन्दशेसुतया नद्ास्य यदोद्ैयी- 
कीर्पिश्रेणिमयी समागममगाद्रङ्गा रणप्राङ्कणे । 

लिकः ुतिपयं कर्णपथ नीतः श्रावित इव्यथः । यस्य ऋुप्णख नामवणौवली 

नामाक्षरपद्धिरेव मन्तः प्रति क्षितिग्रतान्दो.सतम्भा एव कुम्भीनखाः खपाः तान् 

कुम्भीनसो लेकतिदानः' इस्यमरः । ̀ “ङम्भोनसो लेदितादिः' इति , पैजयन्ती । 

स्तम्भयति प्रतिवघ्राति ॥ १* ॥ 

तादगिति ॥ तारग्दीधेस्य ^“ चतुयुगसदलन्तु बरह्मणो दिनमुच्यते 

इत्युक्तमदापरिमाणस्य विरिेः बरह्मणो वारस्य विधौ विधाने यस्य प्रताप 

तपनस्य कतेता, न तु श्रषिद्धतपनस्येदख्ः । कल्पान्तावस्थायी यस्य प्रताप 

इति भावः । तां जानामीत्यु्क्षायाम् । अम्बुधिपयपूरस्योद्रे अभ्यन्तरे 
बाडवो बडवानलो यस्य प्रतापतपनस्य परतिविम्बमेव शङ इत्युलक्षायाम् 

स्योमल्यापिन्यो याः विपक्चद्ध विरोधिनो राज्य राजखमूदस्य यदांसेव तारा 

नक्षत्राणि ताः पराभाञ्ुकः परिभविता, -रषपतेलयादिना उकनूप्रवययु न लेक 
द्यादिना षीप्रतिपेधात्कर्मयि द्वितीया 1 खर्वैन्यापी अस्य राज्ञः परताप एद 

तपनः कासा्गिरां पार परभाग न गाहते खवौखामपि मादते न कासामपि 
गोचर् इयर्थः ॥ ११ ॥ 

वेष्येति ॥ ययस्मादख रज्ञो देद्य कीरतिभरेणिमयी भुजयुम यशः 
परम्परारूपा मङ्गा भागीरथी रणप्राद्गग ष्याणां द्विषामकीरतिरधम इति तद्धि 
खदवार्थत्वादपकीर्तिः दैव कलिन्दतनया कालिन्दी तया नद्या खमागममगाव् । 

तत्तस्मात्तस्मिन् गन्नायसुनासद्गमे बिनिमज्ज्य बादुजभदैः इत्रियभयैः । " वाहुज; 
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, कत्तस्मिन्विनिमज्य वाहुजमटैरारन्मि रस्मापरी- `". 
, रम्भानन्द्निकेवनन्दनवनक्रीडादं फडम्बरः | १२ ॥ , 

इति शतिस्वादिवसद्रुणस्ुतिः सरस्वतीवाञख्पयविस्मयोत्यया । ` ` 

श्विरस्विरःकम्पनयैव भीमजा न तं मनोर्वयमन्वमन्यत ॥१३॥ 

युवान्तरं सा वचसामधीश्चरा स्वरामूतन्यकृवमत्तकोकिठा । 

शस संसक्तकरैव पदिशण निराकरत्नातिमुखीमिमां भरति ॥९४॥ 
14 

-शतियो विराद्* इयमरः । रम्भायाः परीरम्भानन्दं आनन्दय्ुख, उपसर्मस्य 

घञ्यमनुष्ये बदृलमिति दीर्धः । तस्य निकेते स्थन नन्दनवने क्रीरादराढम्बरो 
विहारेच्छादिजुम्भणमारन्मि भरन्धः । “रभरकषन्ोः” इति युमागमः 1 

तद्विरोधिनां मरणमेव शरणमिति भावः , भग्र दीर्यपकीर्योगीङ्गायसुनारोपा- 

दूपक्मालष्ारः ^ तिता्विते छरितौ यत्र सञ्जते तप्राप्त्तासो दिवसुत्पतन्ति । भे 

वैतन्वं बिद्जन्ति धीरास्ते जनास अमृतत्व भजन्ते" इति श्रुतिरत्र प्रमाणम् ॥ 

इतीति ॥ भीमजा भैमी दमयन्ती इतीर्य भुनिस्वादिता धोत्रगृदीता 
सश्युपणोस् गुणाना सूवुतिः यया खा सती स्रखत्या देष्या बा्पये भाग्जके 

विपये यो विसयः तदुर्पया शिरसस्विर.कम्पनैव मनोरन्वयं मयुखन्तान 

तमूलुपरौ नान्बमन्यत म्येधीव् श्यः ! दिस्मयामिनयद्धिरकम्पनर्यय अस्ना 
भिरविपायोऽपि संपत इति भादः ॥ १३ 

युवेति ५ खर एवामन तेन न्यर्कृतम्लेद्िता खा वचसामधीश्ररा 
बग्देदता जन्ये युवानं युदान्तरम् 1 गुप्युेवि समाः । तस्य यूनो दिशा 
िभायेन सषडग प्रारितदसैव शती, दृस्तेन ते निर्दिणन्तयेखः 

निशणपतिद्ठातिमखी दस्वरणयुखौमिसपः । हातिसोदरवन्त्यदि्म्दाः घाष्दय- 

बाद दत्यादुः \ धमो भमी पति शश्व, तामामन्म्यायस्यादिलव्धः ॥ र 1 
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न पाण्ड्यभूमण्डनमेणलोचने !. विखोचनेनापि शेपं पिपाससि । 
क्षशिप्रकाशाननमेनमीश्ठितं तरङ्गयाऽपाङ्गदिशा दशस्त्विषः ।१५॥ 

स्ुवि भमित्वाऽनवखम्बमम्वरे विहतुमभ्यपसपरसम्यरापरा 1 

सदयो ! महावंशमसुं समाधिता सद्धौठुकं छयति कीर्विनसैकी ॥ 

हवो भिया भूपतिभिर्वनं वना- 

दरद्धिरुैरटवीस्वमीयुपी । - 
निजापि साऽवापि चिरात्पुनःधुरी 

पुनः खमध्यासि विखासमन्दिसम् ॥ १७ ॥ 

त 

^ , नेति 1 दे एणलोचने} खगाश्च  पाण्ड्यानो भूमण्डनं चूडामणे तेषु 
ओष्ठं दपं विखोचनेनापि न पिपाससि पातुं नेच्छसि सुखेन तु कुत इति भावः + 

किन्तु शरिप्रकाशाननमिन्दुख्धन्दराचं एनमीक्षितुमपञ्चदिशा षटाक्षमार्गेणापि 

दशस्त्िपो ददान्तीस्वरञ्जय प्रवतैय ॥ १५ ॥ 

।* श्ुवीति ॥ कीर्तिरेव नतकी उासिकी शिल्पिनि पुन् शयत्र दतिखनि- 
रीना प्ररिगणानान्द्यतेः ष्युन्परत्ययः । ““ पिद्रौरादिभ्यश्च ” इति डीप् ६ 

भूदि भूतके श्रमित्वा भूनारीः कत्वेत्यथेः । अयाम्बरे अनवङम्बमनवषटम्भं 
विदत नर्तितुमभ्यासानां परम्परा परं प्रदानं यरः षा सती, अम्बरचारी- 

रभ्यसेदथैः । महावशच मह।कुलीनं महवेणुश्, “वशो वेणी ऊक वर्ग" इति 
विश्वः \ भसु पाण्ल्यमाधरिता षती सङ्ीतुकछं वर्यति ! भदो ¡ सूपद्ालदटारः ॥ 

` एत इति ॥ इतोऽस्माद्भिया वनाद्रनमद्धिः अमद्धिः प्रतिभूः उ्च- 

रटयीत्व कारवान्मदटवीतवमीयुपी मापः सा पूवीतुभूता निजा खीया पुैपि 
विरात् पुनरवापि पराप्ता .खं खद्धीय विलासमन्दिरं कडग पुनरध्यासि 

अध्यातम् 1 आिरधिषूवात् कर्मभि छू \ बवयोरभेद्ः } विटेष्वास्त इत्ति 
वित्मखा विलेखयास्वेयां मन्दिरिमिति विेपणत्वेनाप्ि योज्यम् । भग्रकष्यारि- 



द्वाद्दाः सीः । २६१ 

आसीदासीमभूमीवख्यमख्य जाङेपनेपथ्यकीति; ` "' . ! 
सा्द्प्णरपारीसदनजनयनोद्गीवयाप्रतापः । 

चीराद्स्मात्परः कः पद्युमुयुगपत्पातिभूपातिभूय- - 

- श्चूडारन्नोडुपन्नीकरपरिविरणामन्दनन्दन्नखेन्दुः 1 १८ ॥ 

भङ्गाकीक्िमपीमटीमसवया भरत्याधिसेनामट- 
भ्रणीविन्दुककालनेषु विरुसव्यस्य रतापानखः 1. . 

अस्मादुत्पतिताः स्छुरन्ति जगदुत्सङ्गे स्फुखिद्गाः स्फुटं 
भालोद्रूवभवाक्विभानुहुतसुग्जम्भारिदम्भोखयः ॥ ९९ 1 

परग कमाद्नेकाख्ट्वष्वटवीभूतपुरीपु च श्रतेन तथा पुरष्दि पुरीत्वायवी- 
त्वयोः कमसम्बन्धोक्तया च एकमनेकस्मप्रनेकमेकसिन्वा ऋमेण पर्योय इत्यु 

लक्षणं पथौयभेदद्रयं द्रणस्यम् ।\ १७ ॥ ॥ 
आसीदिति ॥ वबीरादस्मात्पाण्व्यात् परोऽन्यः दो वीर आसीमा 

सीमान्ताद् , अभिबिधावभ्ययीभावः । भूमीवलयस्य मखयजाकपनेपध्य चन्दने 

पव प्रघापनभूता फीर्वियस्य सः सप्तानामकूपारपाराणां समुदरपरतीराणां समा" 

हारः प्ताङ्ूपारपारी । "तद्धितार्थ ” इत्यादिना खमादारदविमौ दाप् ‹खमुदो. 
इभ्धिरदूपारः' पयमरः 1 व खदनं येपां तैस्वव्रसध्जतनः पनं निर्तदसुद्रीत- 
श्ापप्रतापो यस्य सः पद्युगे युगपत्पाति्नां भूपानामतिभूवांचि भधिकपरनुराभि 

'ूढारमन्येदोर्वस्वाखामेद पद्रीनां करा जादो इस्वाघ, ‹ बरिदस्ठायवः कराः 

१्यमद्ः { तेषां परिचरणेन परामर्तेनामन्द्मतिमाय्र नन्दन्तः उष्ठचन्तः नयम 
एवेन्द्ो यश्य श भाषात्, दिगन्तदिध.न्तश्रतापः घमद्धराजवन्यभ्यायमेव 
नान्यः ददिदि्यर्थः ॥ १८४ 

भङ्धेति प भग्न पण्य्यस्द प्रत्यप एवानलः भद्रन पराजयेन या भडर्विः 
छव मप तया मिमित ्रदधवितेनाभरपेष्य एद तिन्दुरुषननानि न~ 

कम्पनानि ॥ ° तिन्दुडः स्फुरण कार्टन्धव्य छतिषारण्र इयमरः ॥ 



ग्र , नैषधकाव्ये .. 

पएतदन्तिवलेधिलोक्य निखिलामाछिङ्जिताङ्गी अवं 
सङ्खामाङ्गणसोन्नि जज्गमगिरिस्तोमभ्रमाधायिभिः । 

पर्व्द्रः षरथुरेतदुग्रसमरक्षोपनन्रामर- 
५  श्रेणीमध्यचरः पुनःद्वितिधरष्रेपाय धत्ते धियम् ।! २० । 

चल दासीद्भिवविद्विद्भैजपिता नतु स्वामिनि ! पश्य कौतुकम् 
यदेष सौषामनटे पटाखे चटेऽपि काकस्य षदार्पणम्रदः ॥\२.१॥ 

तेषु विरखति श्रज्वकति ` भालोद्धूतभवाक्षि हरनिरय्नेत्न्तव भानुश्च स्यथ 

हृतञ्चममिश्च जम्भारिदम्भोल्लिः कलिशश्च ` ते अस्मात्तिन्दुकाम" ” उत्पतित 

उचिताः स्फुलिङ्गाः अग्निकणाः जगदुत्सङ्गे जगदुपरि स्फुरन्त स्फुटं अदशय' 

मिष्युक्षा रूपकसद्कीण 1, निन्दुककष्ठभ्यो द्मनिभ्यो दान्तः स्फुलिङ्गा 
टचराशचम्दं कर्मन्तः उति्टन्तीति प्रसिद्धम् ॥ १९ ॥ 

एतदिति ॥ एतस्य पाण्ब्यस्योधरस्य भयड्करस्य समरस्य प्रक्षायै पेक्ष 
णाय } गुतश्च इल इति ल्ियामप्रल्यये टिपू । उपनघ्राणासुपगतानां अमराणां 
भरण्यां मध्ये चरतीति तथोक्त. खयमपि तद्रद्षटुमएत इृदयर्यः १. ृुरवन्यनाम 
पृश्वीन्धः सद्धामाङ्गणसीन्नि रणाजिरभूमौ जङ्गमाः खारिणो गिरीणां स्तोमाः 
समूद इति घ्रममाद्धत इति तैखयेोक्तस्रथाभरान्तिजनदैरिलथः । अत एव 
शरान्तिमदल्ारः 1 एतस्य प्रण्ब्यस्य दन्तिबरैगजघटाभिः आलिङ्गिताङ्गी. 

मास्न्तख्वष्यां निदिं सुवं॑विरोक्य पुनः क्षितिधराणां ष्षिपय धतुपा 

मओत्छारणाय धियं धतत वरूलमिति शेपः । , अतो यम्योलेक्षा पूरवोषकन्रान्तिमद- 
लारोदियतेति खषटरः । तेनैतत्येनागजाः गिरिघमानसङ्कवापरिमाणा इति 

गम्यते । भत्र प्रराररः--तत उत्छारयामास शीतम् शतसदसः । मवुष्कोखा 

तथा ै्यस्वेन शैव्मविवर्जितः ५ इति ॥ २० ॥ 

- शर्छदेति ५ इश्गितवव् त्वराभिहा दादी किष्री विद्मना षमी वशेष 
माण । किमिते नच दै खामिनि ¦ इतोऽथ दीवुढं विनोदं प्रय । @ तव १ 



द्रादश्षः सगरः. २६३ 

ततस्वदभरस्तुवभाषिसोस्थितैः सदस्तद्शवेति दतैः-सदःसदाम् । . 
स्फुटाऽजनि म्छानिरतोऽस्य भूपतेः चिते दि जायेव शितेःसुरक्षता,॥ 

तोऽ दैन्या जगदे मदेनद्रभूषुरन्देर सा जगदेकबन्थया । 
तदूवाचनिवतर्जनीक्या जनी कथाचित्परविस्खरूपया ॥ २.३१ 

सयभ्बरोदवादमदे पृणीष्व दे ! महेन्द्रस्य मदेन्द्रमागवम् । 
कजिङ्गजानां खडुचद्वयभिया कडिद्धजानां श्रणु वत्र कुम्भयोः २४ 

तदाद--सौधाप्रे नदे नर्तके अत एव वके चवछेऽपि पटा ष्वजपदाप्रे 

परकदैप पदार्पणप्रहः पाद्न्याघ्ाभिनिवेश इति यत् ततकौदुकमिति पूर्वेणान्वयः। 

एतेन भम्यास्तस्िन्. पाण्थ्ये मदाननादरः सूचितः ॥ २१ ॥ 

ततं इति ॥ ततोऽनन्तरं तस्यः अ्रवुतमापितेनोधियततः सदम्दां 
सभासदां दभाः । “ खनदसोवो ” इति विकस्पादयल्यः ! तत्सद्ः भस 
दशेति धववित, तरितिधाततोण्यन्ताक्र्मणि छंद । भतः सदेश्रैखद्धितेरस्य 

पाण्म्धस्य भूपतेः म्जानिः विवर्णता स्फुटा व्यप भजनि जाता । जनेः करि 
छर । दीपजनेष्यादिना कर्तरि विकत्पाचिम् प्रयः । तथादि दिते धवलिम्डि 
ितेनीलिगन्रः असित्त, शिति शृष्णे च साख नीट मचकम् ̀  इति इयायुधः 1 
सुलल्षता सुप्रदस्व जायेत हि स्फुटं टदयत इत्यथः ) जयोन्तरन्याखः ॥ २२९ ॥ 

ततोऽन्यिति ॥ ततोऽवु तदनन्तर मदेन्दभू पुरन्दरे मदेन्दपर्दताथी- 
श्वरे दिपये त लछीकृत्वेखथः 1 तदा्यवेन तसप्ावण्येनावर्जिता नमिता तर्जनी 
प्रदेशिनी यय। तया त्तादृरूजंनिकया तमह्व्या निर्दिसखर्थः । ^ नयृत्तथ * 

शति प् । शयाचिदनिवाच्यपा परचित्खकूपया परज्योविराटिमद्धया जगदेक 
बन्धय देम्या सरस्य खा जनी वधूडगदे गदिवा ५२३ प्र 

स्वयभ्वर षति ॥ दे इति सम्बोधने । अय सम्बोधनापसः--्युः 
प्याय्णाडदरष दमो" इर्यमरः \ हे भैमि] स्वयम्बरेय सखयम्बरख्मणा य॒ 
उद्वामदे दिवाहाखवस्तस्मिप्रागठ मदेन्दयरकसछ महेन्दमपोय प्रमीप । पत 



यद ` नैषधकाव्ये : 

अयं किलायात .इतीरिपौरवाग्भयादयादस्य रिपुवरंथा वनम् । 

शचस्तदुरस्वापगिरस्तदश्चराः. पठद्धिरत्रासि शकैर्वनेऽपि सः ॥२५॥ 

इतलसद्िदुतभूरुभ्हिता प्रियाऽ्य दष्टा वनमानवीजनैः । ̀ 
ससं रषटाद्ूतमार्मदेवजं इाशिस्विपः शीतलरीरतां किल ॥ २९ 

महेन्दरीले कलिङ्गजानां कलिद्गदेशोद्धवानां गजानां कुम्भयोः खस्य ते कुचद्रय- 

श्रिया सह किं कलदं *य्णु 1 तदेशस्य गजगप्रायत्वात् त्वत्क्चकुम्भयोः करि 

कम्भयोश्व साम्य व्यक्तीभविभ्यतीति भावः ॥ २४ ॥ 

"अयमिति ॥ अयं महेनद्रनाथ आयातः .किले इती रिणामिविवादिनां 
पौराणां वाग्भ्यो-जनवादेभ्यः भयाद रिपुर्ेथा वनमयात्, । ग्रथात्वमेवाद-- 

श्रुत्ता आकर्णितासवन्येवाक्षराणि अयमायातः किठेलेवरूपानि याञु तास्तदक्षराः 

तेषा पौराणां उत्खापगिरो वासनायात्तानुत्खापयितप्रलापान् पठद्धिश्चारयद्धिः 

कैरवे विपिनेऽपि ख. रिपुरत्रासि त्रितः । चरसेण्यन्तातकमंणि खड् । भत्र 
सखस्यपि ासनिगत्तिकारणे घ्राखकारणड्ुकवाक्यनिमित्तेन तदनुत्पततेश्कनिमित्त- 
सूपो विरशेषोक्रिभेदोऽलड्धारः । कारणसामभ्यां कार्यानुत्तिर्विशेषोकिरिति 

सामान्यलक्षणा ॥ २५ ॥ 

इत इति 1 इतोऽस्मात. महेन्दनाथात चरता बिभ्यतः, अत एब 
विद्तेन पलायितेन भूयता प्रतिभू भुमुजोज््िता बने लक्ता प्रिया तत्छन्ता 
वनमानवीजनैः किरातीजनैः दद्य । अथ द्दीनानन्तरमपमदेशजं त्वदेरे 
किमद्धतततमस्वि १ इति पृष्ट सती । अप्रथने इुदादीनाप्रिलत्र अधने कर्मणि 

ष्कः । शरित्विपथन्दिकायाः शीतलशीलतां शिरिरखभावतां शस ठ १ 
कृथयामाघ् ख { इदं पू्वविरदाया मुग्भायाश्नद्रकिरणाना वरहे दुःदतव- 
मजानन्तयस्तय्र शीवेरत्वमभोष्णत्वमित्ति भ्रान्तिरिति भवः ॥ २६ ॥ . 



द्ददः खगैः । २६५ 

इवोऽपि किं वीरयते न कवैतो षां `पलुदौणगुणैवशबदान् । 

शणेन शुद्धेन विधाय निभरं समेनसुर्दीबिरयेोर्वक्षी दशम् ` ॥२५॥ 

एतद्धीतासिनिरी गिरिविलविगठ्दाखस निःखरल्ती 

खक्रीढादंखमोदप्रदिरशिुद्टशमितोननिद्रचन्द्रा } 

आमरन्दूसिवत्त्नेयनजठभिखबन्द्रदंसालुविम्य- 

प्र्याठन्तिप्रहष्यत्तनयविहसितैरासीन्त्यश्चसीश्च ॥ २८1 

शनाऽपीतति ) दे पमि] उदविरगोदंशी भूल काफरोरिञिपस्ते 
शदधनानयपेन गुणेन दौन्दुभेन मौव्यो च पकैनैदेति भावः । कोन मदेन्र- 

` नाये निं नितान्तं दशं सियाय यसीङृत्य घलुवगयुगैः भरिमिरपि वषन्दध- 
ददन् बरपन् । प्रियवे वदः खयू { कुर्वतः $वाणादिवोऽस्यादपि ॥ पद्मी । 
1& न वौरयसे न पराकमसे । “*दीदररविकान्तौ " इति चौएदिदाव्रद् ॥ २५ 



२६६ नैषधकाव्ये - 

अस्मिन्द्ग्िजयोयते .पतिरयं मे स्तादिति भ्वायिनी, . - 

कम्पं साद्िविकभावमशच्चति रिपुक्षोणीन्द्रदारा धरा । 

अस्यैबाभिसुखं निपय समरे याखद्धिरू््वं निजः ` 

पन्था भाखति ददयते विठमयः प्रयथिभिः पार्थिवैः ॥ 

विद्राणे रणचत्वराद्रिगणे वरस्ते समस्ते पुनः ` 

कोपाल्कोऽपि निवदैते यदि भटः ्ी्यौ जगल्ुदरटः । 
आगच्छन्नमि सम्मुखं निसुखवामेवाधिगच्छलयसौ 

दरागेतच्छुरिकास्येण ठणिति च्छिन्नापसर्ैच्छिराः ॥ ३०॥. 

अस्मिन्निति ॥ अस्मिन् मदन्दरनाभे दिग्विजयोद्यते खति रिपुक्षोणी- 
न्द्राणां दाराः कलत्रभूता धरा अय मदेन्दनाथ एव म मम पतिः स्तात् असु । 

अस्तेटि सिपि त्तातडादेशः । श्रषोरद्धोप इति अकारलोपः । इति ध्यायिनी 
खष्टत्पयन्ती कम्पं कम्पाख्यं खात्विकभावम्ति प्रप्नोति । ओत्पातिके भूकम्पे 

साचिकोसक्षा व्यक्तकाभ्रयोगद्म्या । किाद्येव खमरे भभिभरुखे निपदामत्वोष्वं- 
मूष्वरोक याखद्िः ्रयर्थिभिः पार्थिवैः भाखति सूर्यमण्डले विल्मयच्छिद्रूपः 
निजः पन्था दृश्यते । आसन्नश्लयोरादिदयमण्डल सदिद्रमिव ददयते इद्यागमः । 

अत्रासमीयोष्वगमनमागत्वोसरे्षा पूवद्रम्या । “द्वाविमौ पुख्पौ रोके सूय 
मण्डल्भेदिनौ । परिव्राड् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो दतः ॥" इति ॥ २९ ॥ 

विद्धाण इति ॥ खम्तेऽरिगणे त्से रणचत्वराद्रणान्नणाद्विदाणे विद्ते 

खति । दातिः कतरि क्तः । खयोगादेरातो धातो्यण्यत्त इति निष्टातकरारसख नत्वे 

णत्वम् 1 क्यौ जगल्युद्धटः प्रधिद्धः कोऽपि भटः कोपात् पुनर्निव्तेते यदि 

खम्मुखमभियुखमागच्छन् अप्यसौ भटो द्राक् खपदि एतस्य द्ुरिकायाः शन्न. 

विशेषस्य स्येण ¡ ठणिति च्छेदनशन्दानुकारः छिनमप्रसपदपगच्छच्छिरो यस्य 
स्र सन् विमुखतां परद्मु खत्वमेवायिग्च्छतीति विरोधः । चियतसुखत्वमिति 

तद्विरोधपरिदाराद्विरोधाभावोऽल्ारः ॥ ३० ॥ 



द्वादशः खगैः । २६७ 

तवस्तदुर्बन्दरराणाद्भूतादिव स्वबकपद्ेऽहलिन्तङदायिनी । 
विथीयतामाननसुदरभेति सा जगद् वैदग्ध्यमयेङ्गितैव साम् ॥ ३१ 

छनन्वरं तामवदन्नृपन्तर क 1 

दृणीभवसपुष्पशरं सरववी खतीव्रेजः प्रिभूतभूतखम् ॥ २२१ 

तदेव किन्तु क्रियते न फा शषतियैदेष तदतमुखेन काति । 

प्रसीद काश्वीमयमाच्छिनत्तु ते प्रसद्य"काश्चीपुरभूपुरन्दरः ॥ 

सतत इति ॥ ततष्दरणनानन्तरं तस्यरबन्द्रय मदेनद्रनाथस्य गुणेष्वदु- 
तादाश्वयं्रैश्ादिव वस्तुतस््वनाद्रादिति भावः । खवप अद्रलिमेवे नां 
ददातीति तद्यथिनी पद्मख् नालाविनाभादादिति भावः । सा दम्न्दी वैद्य 
मयं तस्प्रचुरमि्ितं यस्याः वव सती वां घरखतीमाननसुदा मौन विपीयत(- 
भिरि जगाद अद्कलिदानरूपा निजसुखमु्रैव तस्यः नैौनेोपरेशोऽमूदि्यथः + 
विदग्धा दि खेहितेनैव प्ररं दोधयन्तीति मावः ॥ ३१ ॥ 

अनन्तरमिति 1 अनन्तरं घरी तरम तदर्था चृषाम्त्यपौ दशो- 
स्तारतरङ्गरिकषिणा प्रौदोरिस्वना यसाः सा सती त दशा निरदिशन्तीयैः \ 
तां दमयन्तीं तृणौमवन् पुष्पशते यस्य तद् तृणीकृतमन्भय खस तीत्रेण 
तेजश्व परिभूत भूलठ येन तव् हेषन्तरमन्य नृपम् अवदत् ? बरून् समानाथै- 
कत्वाह्टिकिमिकत्वम् ५३२ ॥ 

तदिति ॥ दे सैम { एषं फशीपुरभूपुरन्दरः क्चीनगतलद्ुतदेशा- 
पीशवते बूतस्य मुखेन यदेव कृति तत्काद्ित छ लु न क्त एव कतैश्यमेव 
तदिखयः । का शतिः? तत्करणे छा इषनिः १. मयु . भय -परेति -भावः ४ 

अथ तदाकषिठमेर येयते अयं कादीपरदिस्ते काची मेखले पद्म वाद् 

च्छिनज्ञ जाच्छिय गृल्मदु यीपततेसुवितत्वादिति भवः 1 अतत एष प्रहाद् 
पप्रा भव अनुमन्यखेलर्यः- ३३ ५ 



२६८ नैषधकान्य , 

“~ मयि खितिरन॑घ्रवयैव भ्यते दिगेव तु स्वञ्यतया बिलद्क्यते 1 
इतीव चापं दधदाञयुमं क्िपन्नयं नय. सन्यरुपादिशिषाम् ॥ ३४॥ 

अदःखमित्सम्युखबीरयौबतङुदरुजाकम्बुखणाखदारिणी ॥;. 

दिषद्रणसरैणदगम्बुनिन्चरे, यशोमरडावछिरस्य सेति ॥ ३५ ॥ 
सिन्दूरदयुवियुग्धमूधेनि धृवस्कन्धादधिषश्यामिषे - ^ 

व्योमान्तःस्प्रशि सिन्धुरेऽस्य समरारम्भोद्धरे धावति । . 

~ जानीमो लु यदि प्रदोषतिमिरन्याभिश्रसन्ध्याधिये 
बाऽस्तं यान्ति खमस्ववग्हुजमुजातेजः सदलं शवः ॥ २६ ॥ 

मयीति ॥ अय् कावीपतिव्याप दधद्धप्यनाञचगं बाण क्षिपन् द्विषां 
शादूणां मयि विषये नम्रतया अवन्या श्रणलया च स्थितिदंसतेऽवस्थाने प्रतिष्ठा 
च लभ्यते । स्वम्धतया अनप्रतथा तु दिगेव विलये । न कुत्रापि स्थीयत 

इति नयं नीतिमुपादिशदिव 1 वु व्ययत्वहविक्मकः । धुर्बोणदन्तेन द्विषां 
नम्नते स्थितिरन्यया देप एवेदयुपादिशदिवेतयुसपरक्षा ॥ ३४ ॥ 

अद् इति ॥ भख काशीपतेयशसामिव मरालानां हसानामावलि- अमुष्य 
भूपतेः समित युद्धेषु सन्सुखाना वीराणो यीवतानि युवतीसमूडाः, ° गार्भिण 

यौवतङ्गण ° शयमरः । भिक्षादिपाठाव् समूदार्थेऽण्प्रययः । भखदे तद्धित 

इति प्राकपुवद्धावाभावशच । तेषां जटन्ति भ्रदमन्ति जाप कम्बूनि शङ्खवलयानि 

“शङ्खः स्यात् कम्बुरन्ियाम्” इत्यमर. 1 ठन्येव यणानि तानि दरतीति 

द्धारिणी सती द्विपद्रणस्म्र. एतदीयारिवरगख कणे. छ्ीसम्बन्धिनि टगम्बुनिर्षरे 
जेत्रजलग्रवादे सेकति कीडति । ° ल्रीणां पुसा यत्कि शणं पौलनम्* इति 
क्मादित्वमरः \ ^ खोषुखाम्यां न्ख्य भवनान्” इति नम् \ सूपकरलङ्वारः ५ 

सिन्दृरेति ॥ “चिनद्रं नागखम्मवम् ” इत्यमरः ॥ तस्य धुतिभिः 
मुग्धमू्नि सुन्दरमस्तके धृतः स्खन्धोऽवधिर्यस्याः सा श्यामक यस्य तसन्. 
स्कन्यपर्यन्तं श्यामले तत उपरि न्द्राय इवः. न्दोमान्तत्शखि अभद 



द्वादशः सर्गः । २६९. 

हित्वा देयरिपोरुरः खभरनं अल्यत्वदोषरुटा- 

सीद्न्मकेटङीट्त्निमसितच्छन्रीभवत्कौस्तुभम् । 
उज्द्ित्वा निजसप््र पद्यमपि त॒द्यक्तावनद्धीकृतं , 

ठतातन्तुभिरन्तसय भुजयोः श्रीरुस्य विश्राम्यति ॥ ३५७॥ 

सिन्धोरजै्रमर्य पवित्रमद्धनत्त्कीततिपूतौद्धुतं . 

„, यद्व लान्ति जगन्ति सन्ति एवयः फे वा न वार्चयमाः । 

तद्तिनि च जस्य काशीपतेः चिन्धुरे गजे समरारम्भेषूदुरे निभेरे मनगंल 

द्यैः । ऋवगूरन्धूरिस्यादिना समाघान्त. । धवद्यभिमुखागते सति अन्द- 
मन्त्र समस्वबाहुजानां समलक्षत्रियाणां युजतिजंसि यजमताप एव सदल्नाशिवः 

पयोः प्रदोषतिमिरेण व्यामिधषन्प्याधियैवास्ं यान्ति यदि दयामाप्णरिन्धुरे 
, तिभिरमिधरखन्ध्याघ्रन्त्यैवालं यान्ति किमिति जानीमः । उप्ये्तास्गारः ॥३६॥ 

हित्वेति ॥ धीरुक््मीः खभवनं निजनिवास दैखरिपोरविष्णोररः शल्यत्व- 
दोपेण रिक्ततादोपेण स्फुयमासीदन्तः भरव्यखदन्तः ये मकैट्कीयासलन्तुवाय- 

कीटाः । "दला घ्वी तन्दुवायोभनाभिमङ्टकाः समा. सतयमरः । तेपां सम्वन्ि 

यल्छृनिमधितच्छग्रं (सतछत्राकागं दलातन्ुवितानमण्डलं तथामवन् कौसुम 
यस्िन् कमेणि तद्यथा भवत्ति तथा दिला निजखद्म निद्यनिवासमवम तछसिद 
पञ्ममप्यन्वद्धूतातन्वुभिन्ये्मवनद्धोडृत बद्ध यथा तथोज्जित्वा अय सम्धरलस्य 
यजयोरन्तर्विभ्राम्यति १ अत्रैकस्या; भियः श्मेणनेकाधारफ्युक्या पयीया- 
लार; 1 तेनैव तेद्धजयोरन्तरस्य धौप्डने विष्यूरःपद्चभ्यामप्यभिक वस्तु 
व्यग्यते ॥ ३०६ ध 

सिन्धे्िति ॥ अयं खार्शपति. दिन्धोरन्धेः जेत्रे जयशीलं 
ततोऽप्ाखमिख्यः \ जतृशब्दात् वृन्ताद् प्रहादित्वाद् खा्थृऽण्रदययः + 

पनिन्र पावनं दत्तया प्रदिद्ध कीिरेव पूर्त खादम् 1" नव्याख्यपुमूछि- 
समदाम्” इति निष्टानतप्र्तिपेष. 1 तेदेबाद्धतमश्जद् य॒त्र पूत नमन्ति घोदयः 



२७० „ वैपधकाग्ये 

यद्विन्दुश्रियमिन्दुरश्ववि जङश्वाविदय दृस्येवरो, ` ` 
यस्यासौ जख्देवतांस्फटिकमूजौगरिं यगिचधरः ॥* ३८ ॥ 

अन्तः सन्तोषबाप्यैः खगयति न टशस्ताभिराक्णयिष्य- 
“ ` जद्धेनानस्दिखोमाऽऽख्कयति युखकश्रेणिमानन्द्कन्दाम् । 

न क्षोणीभङ्गभीरुः करयति च शिरःकम्पनं वन्न विद्यः 

शृण्वन्नेतस्य कीर्तीः कथमुरगपतिः प्रीतिमाविष्करोति ॥ 

श्नाम्ति। यत्र यस्मिम् विषये कषयः कवयितारो वाचं यच्छन्तीति वाचयमा 

न सन्ति सर्वेऽपि मौनिनो भवन्ति, वणेयितुमशक्यत्वादिथैः । वानि यमो 
ब्रत इति खच्प्र्यः । ^“ वाचंयमपुरन्दरौ च ” इति निषातनान्तुमागमः । 
इन्दु्ख पूर्तस्य “ बिन्दुधियमग्रति प्राप्रोति 1 अघाविनदुरयसय ̀  जलक्ाविर्य 
दृरेतरः .सावण्यौदद्दयो जलदेवता. भाप्यशरीरदेवताविशेषः सन् जागर्ति । 

भकागन्तरेणोषत््ते ॥ स्फयिकाद्धकतीतति स्फटिकभूः स्फटिकोद्धवो यनिश्वरः 
खन् जागर्ति । स्फटिकलिङ्ञे यागेश्वर इति प्रसिद्धिः ॥ ३८ ॥ 

अन्तरिति ॥ एतस्य राज्ञः कीर्तीः *रण्वन् उरगपतिः वोप: दयो 

दृ्यस्वाभिः दभ्मिः आकभैयिप्यन् भ्रोप्यन् अत एवान्तः खन्तोपवाप्पैः न 
स्थगयति नाच्छादयति अन्यथा चश्चुः भरदखोऽस्यं सूपश्रदणवच्छब्दपरदणस्यापि 
सैः श्रतिबन्धादिति मावः । न्गेनेति देशन्तरपाठः । अ्नैन वपुषा, येनान्न- 

विकार इति तृतीया । भङ्गेनेति पठे अङ्गे वपुपि अस्िखोमा न भवतीति भनस्ि- 

लोमा अविद्यमानलोमा खन्. । अस्तीलयन्ययं विद्यमानपयौयः । तस्य युवाधिकरे 
अखिक्चीरादिवचनाद्रहुवीदिः । अत एवानन्दकन्दामानन्द्छरिणी पुरुकभेणी 

ज आरचयति, तथाक्ौणी भङ्गभीङ+ च ध्यिकीविदारणमीतः शिरःकम्पनं च 
`न करयति ॥ तत्तस्मात् कथं उन प्रकरेण ध्रीतिमाविष्करोति न विदरः 1 

वाक्यायैः क्म ॥ ३९ ॥ ४ 
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ण्डान् 

आनचूडाप्रममज्यच्चयपडयैच्छल्यङण्डानयं `“ ' ` < '“ 
, संरम्भे रिपुराजकुखरधटाकुम्भस्यलेषु स्थिरान् । 

सा सेवास्य प्रथु: ्रसीदक्ि तया नाद्य. कुतस्त्वत्कुष- - 

स्पघोगर्िषु तेषु वान् धूतवतते दण्डान् भ्रचण्डानपि ॥ ४० 

स्िवभनिया सकणि . रीयमानया वित्तीणेया तद्भुणक्षमेगव सा । 
उपादसत् कीत्यमहत्वमेव तं भिरा हि पारे निषयेन्द्रवैभवम् ॥ 

निजाक्िटक्ष्मीदसितैगशावकामसाऽवमाणीदपरं परन्तपम् { ॥ 

पुरैव तदिग्बङनश्रियो भुवा भ्रुवा विनििश्य खभाखमाज्ञिवम् ॥ 

` आन्यूडेति ॥ जयेपदुः समर्थोऽयं राजा स्वाम रिषुराजङुखरमटानां 
ऊुम्भस्यलेयु स्थिसन् निथलान् शछल्यकाण्डान् शरफ़ण्डान् आचूडाप्रमापु्गसुं 
अमन्यत् निखातवानिति यत् सा अस्य र्तः (कुः) प्धुर्मदती सेवा तया 

"सेवया त्तुचाभ्यां सद् ` स्पभगर्िपु मत्तरगृध्तुपु तेषु कु्जरकुम्भेष्वपराधिषु 
श्रवण्डानुप्रान. तान. दण्डान् भृतवतेऽपि असमे राक्षे कुतो न प्रसीदसि, एन 

शरणीष्वेययेः 1 ४० ॥ 

सितेति ॥ खा भमी तस्य काचीपतेः गुणर्मेणा गुपप्रीयेव वस्तुत 
स्त्नाद्रादिति भावः । वितीणया विख्या खक्रण्यधरा्के रीयमानया 

सद्कवन्या स्मितश्रिया मन्दहासश्रभया कीर्यमदत्वमेव वाच्वमानमदेत्वमेव 

अत एव तं काञचीप्तिं उपाहस्डुपदित्वती । तथा दि निषपधन्रव॑मबं नल. 

माद्ातम्यं गिरा परे दहि वाचामगोचरमिदयथः । अत्र ` नल्युणानुराग्येन 
कारणेनेतदपरागरूपद््खमयेनाव् तदरूपायौन्तरन्याठः ॥ ४१ ( ॥ 

निजेति ॥ अलौ सरखती खमा खमाजित पूजित परन्तप रिपु- 
तापम् 1 द्विषत्धदयेस्तपिरिति खच्प्रस्ययः । खि हसः, असरिपजन्तस्य सुम्। 

भप्रभन्ये पं पुरेव शैषद् तस्य राहो दिक्च वलने या श्रीखस्या भुदां स्थनेन 
तङ््िदिङितयेव्यः । शवा दृगृ्वावयवेन } ° ऊर्वडम्यां पतुवावल्लियाम् 
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यद्विन्दुभ्ियभिन्दुरष्वति जकश्चाविदय दद्येवसे - 

यस्यासौ जख्देववार्फटिकमभूजो गसि यगेच्धरः ॥* ३८ ॥ 

अन्तः सन्तोधवाष्पैः खगयति न दशस्ताभिराकणेयिष्य- 
` ~ भङ्गेनानस्विखोमाऽऽरचयति पुखकभरेणिमानन्दकन्दाम् । 

ने क्षोणीभङ्गभीरुः कख्यति च शिरःकम्पनं तन्न विद्यः 

गण्वन्नेतस्य कीर्दी; कथसुरपदिः.भीपिमाविष्करोति ॥ 

आन्ति ! यत्र यस्मिम् विष्ये कवयः कबयितासो वाच यच्छन्तीति वाचयमा 
न खन्ति सर्वेऽपि मौलिने भवन्ति, वर्णयिदुमक्यत्वादिदयथः । वाचि यमो 
अत इति सखच्त्ययः । “ वा्चयमपुरन्दरौ च ” इति निपातनान्छमागमः ॥ 
इन्दुैख पूरतैप्य ` विन्दुश्रियमश्वति प्रप्नोति । अघाबिन्दुर्यस्य ̀  लसाविर्य 
दृदयेतरः -खावग्याोदद्रयो जर्देवता . मपप्यशरीरदेवताविशेषः सन् जागर्ति । 

प्रकठारान्तरेणो्क्षते । स्फटिकाद्धवतीति स्किकभूः स्फटिकोदधोे यण्गेश्वरः 
सन्. जागतिं । स्फटिकलिश्गे यागेश्वर इति भ्रसिद्धिः ॥ ३८ ॥ 

अन्तरिति 1 एतस्य राज्ञः कीर्तीः >ण्वन् उरगपरतिः शैषः दशो 

रृ्टयस्वाभिः रभ्मिः आकणैयिष्यन् भरोष्यन् अत एवान्तः सन्तोपवाष्पैः न 
स्थगयति नाच्छादयति अन्यथा चश्च. भ्रवखोऽख रूपप्रदणवच्छब्दग्रदणस्यपि 
सैः ्रतिबन्धादिति भविः । नक्ेनेति देशान्तरपाठः । अ्नेन वपुषा, येनान्न- 

विकार इति तरतीया॥ अद्गेनेति पाठे अङ्गे वपुषि असिलोमा न भवतीति भनस्ि- 

लोमा अविद्यमानरोमा खन् । अस्तीलन्ययं विद्यमानपयौयः । तस्य वधि 
अस्िक्षीरादिवचनाद्हुवीदिः ॥ अत एवानन्दरुन्दामानन्दकारिणी पुलकी 

न आरचयति, तयाक्षौमी भद्गभीरः, - च एृथिवीविदारणमीतः रिरःम्पन च 
`न कलयति । तत्तस्माव् ख्यं केन प्रकारेण श्रीतिमादिष्करोति न विद्मः । 

वाक्यार्थः कमै ॥ ३९ ॥ 



द्वादशः समैः ! २७१ 
दण्डान् 

आनूदा्रममच्यज्जयषटुयेच्छल्यङ्ृण्डानयं `“ `~ “ 
, संरम्भे रिपुराजक्अरघटाङुम्भख्यठेषु लिरान् 1 

सा स्वास्य प्रथुः प्रसीदसि वया नास्मै कुचस्त्वच्छुव- 

स्पधागधिपु तेयु तान् धरूतवते दण्डान् प्रचण्डानपि ॥ ४० 

स्मिदभ्रिया दछफणि छीयमानया विवीणेया वदटुणशमैणेव स । 
उपाहसत् कीत्येमहत्वमेव चं गिरां हि पारे निषधेन्द्रैभवम् ॥ - 

निजाक्षिरुक्ष्मीदसितैणश्चावकामसाऽवमाणीद्परं परन्वपम् । 

पुरेव तदिगबछनभियो सुवा भ्रुवा विनििश्य खभासमाजितम् ॥ 

आ्यूडेति ॥ जयेषद्ः समर्थोऽयं राजा शद्भामे रिपुराजङृभरषटानां 
कुम्मस्थलेषु रान् निषलान् एत्यकाण्डान् शरकाण्डान् आचूढाप्रमापुद्धयसं 

अग्रजयत् नितातबानिति यत् सा भस्य रषः (कवः) धयुमेहती सेवा तया 

सवया त्वकुवाभ्यां षद स्पषीगर्धिषु मत्सरग्ष्ठेषु तेषु फुरकम्मेष्वपरपिनु 

भ्रचण्डानुप्रान् तान्. दण्डान् भृतर्तेऽपि अस रहि कुत न प्रषठीदधि, एनं 

श्र्गषयेखपः ॥ ५* ॥ 

स्मितेति ॥ सा भ्रमी तस्य कायीपतः गुणर्मणा गुणप्रीखेव बन्ठुत- 

स्त्वनाद्रादिदि भावः \ दितीगेया विख्या यफण्यधराद्के लीयमानया 

शरढुयन्त्या न्मितधिया मन्द्हाधप्रमया द्ीखंमहत्वमेव शच्यमानमहर्दमेव 
भत एब त दारीपति उपादेखदुष्ददितिबवी । तेयथा (ट नियेन्दरवभरं नल. 

आहार्य {रया रार हि वादामगाचरमिदयः 1 भव नरपुातुरागाष्टयन 
आपनत्रैवदुपयर्ूपस्चयघमपनान् वदूदापंन्वरन्याचः ५ ४१॥ 

निचेत्ति ४ भ्ठ रखती खना समानिव समजतं पल्तप छु 
चापम् ॥ द्विपत्वरगस्ववितितति पथ्य्यः । खद इः, जदरदिपयन्तष्य सुम्। 

भपरमन्य दपं पुर्ड प्वेदन् तस्य र्ना (दपि वलन या धाखस्या धुका स्थानेन 
चहिदनतदस्यः 1 धवा सगूष्कोकवरन › ° कर्यं भुवाबाध्रयाम् 
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चपा चृपाणासुपरि कचिन्न ते नतेन दाह्य शिरसा रसादृशाम् । 

भवन्तु तावत्तव छोचनाश्वला निपेयनेपाङरपारपाक्यः ॥४३॥ 

चएनुत्वमौनश्रुविपारगाभिता यकीयमेयत्परमेन दितुम् । 
अतीव निन्वासविधाति चेष्टितं वहुमदानस्य स दाम्भिकः शरः ॥ 

रिपूलवाप्यापि गत्तोऽबकीर्ितामयं न यावजनरछनर््रती 4, , 
शशं विरक्तानपि रक्तबन्तरान् निय यत्तानदखजाखजयुधि ॥ ४५ 

इत्यमरः । विनिरदि्य निजाक्षिलक्म्या सने्रशोभया दघितेणशावकां दगाक्षी 
भमीमभाणीत् बभाण ॥ ४२ ॥ 

~ दछपेति 1, हे मेमि ¡ नतेन अवनतेन श्चिरसा रसां भुवं पदयन्तीति 
रसादय! अधःपद्यतामिष्यथैः । दरपाणामुपरि कचित् ऊत्नापि ते कृपा न दादेति 
खेदे । तावत्तव लोचनाचलाः कटाक्षाः निपेया, प्ाह्मा नेपाठदपालस्य नेपाल- 

भूषतेः पाकः कोटिः तदिग्भागो येषा ते भवन्व॒, कटाक्षा तं पदयेलयथः । 

° लियः पास्यल्िकोटयः' इलमरः ॥ ४३ ॥ 

ऋञचत्वेति ॥ येद यदीयं ऋजुत्र अवक्रता परच्छन्दानुद्ता मौनं 

निःशच्दता वाचयमत्व् श्रुतिपारगामित्ता कर्णान्तयामित्वं केद्पारगत्वश्च ता 

एतदेषरूपं अतीवादयन्त दिश्वास्रान् विगताून् अन्यत्र विश्वाघं प्रत्यय विदधते 

इति विश्वाखविधायि चेष्टितं चरित्र परमरिमन्यश् दिंसितुं इन्वुमपकयुं चव 

सोऽस्य राक्षे बहुरनेक. शरः 1 जातविकवचनम् । महानधिकः दम्भः कपट. 

प्रयोजनमस्ति दाम्भिको स्येख्वश्क इयथः । प्रयोजनमिति ठक् । ‹कपटो- 
इल्ीन्याज दम्भा* इस्यमरः । भ श्रे दाम्मिकत्वोलेक्षः न्यज्लकाप्रयोगरम्या ॥ 

सिपूनिति ॥ यावच्. साकल्येन जनानां रज्ञनमेव ॒ततमत्यासकीति 
तद्वती सर्दधन्वीतिवदिनन्तो बहुत्रीदिः। अय नेपरमूे रिपूनवाप्याप्यवकार्भतां 
क्षतनतत्वप्न गतः } कुवः य्सनादुश्च विरक्वानरक्कनपि सिपूल युधि , निर्य 

छित्वा । कन्व क्तो ल्यप् 1 अदजा रक्तवत्तरानति्येन रछवरणानदुरक्तथ । 
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पठयेततच्तेजोहुतमुनजि कदाचिद्यदि तदा १ 
पतङ्गः स्यादङ्खीकृततमपतङ्गापटुदयः। ` ` 

यञोऽुष्येवोपाजयितुमसमर्थेन विथिना । 

कथश्वित् क्ीराम्भोनिधिरपि एवस्तस्ररिनिधिः 1} ४६ ॥ 

यावस्पौकेस्यवास्तूमवदुभयदरिदोमरेखोत्तरीये 
सेतुप्राखेयश्चेडौ चरति नरपतेस्तावदेतस्य कीरिः । 

यावस््ाकप्रयगाश्चापरिवृढनगरारम्मणस्तम्भसुद्रा- ` 
वद्री सन्ध्यापताकारुचिरचितशिखाशोणशोभादुभौः च ॥ 

रेभे: कवतवन्तात्तरप् 1 अख्जद्करोत् रिपूनपि रजयतः ऊुतो जनरघननरतभङ्ग 
शति भावः ॥ ५५॥ 

पततीति ४ पतङ्गः सूरयः एत्य रनः तेजेहुतथुजि प्रतापन कदा- 
चित्पतति यदि तदा अङ्गीकृततमेो श्रशखीकृतः पतश्चस्य क्लमस्य य आप्दुदयः 

ख येन स्यात् शलभतामियादिखयपे. 1 “ पताः शकम साधौ माजर खोश्रर' 
इति वैजयन्ती 1 फं च अमुष्य राह्न एव यश्च उपा्थयिघरमसमर्थेन विधिना 

ब्रह्मणापि कथदचित्तस् यशः प्रतिनिधिस्तद््द्यः क्षीराम्भोनिधिः कृतः ॥ न वु 

साद्ययशो लस्यमिद्यपः \ सू्यादषिक्प्रतापः क्षीरास्पेरधिकयशाधेलय्षः ॥५६॥ 

यावदिति ॥ गौरक्योर्विभीपणवैभरवणयोवौस्द्मयन्यी, "वेदमम्- 
यौस्तुरश्ियाम्? इयमरः । उभे च ते इरिठी उभयदरिती दक्षिपोत्तरदथा- 
विद्धः । ̂  उभादुदात्तो नखम् ” इदयलं ृयम्बोगकरणादेवायजदेशस्य नित्त 

सिद्धे पुनर्निखप्रदण एतिविषये उभशन्दस्याने उभयराब्दप्रयोगनियमहापना्. 

मिति यरः । तयोचपासद्धपं तेमरेखा रोमराजिरु्तरीय ते सन्तौ छेतु- 
भायेयशैलौ यावन् याददूरस्थितारिति देषः । ढि च प्रायीपरतीच्यादाचे भ्रा 
शस्या \ “द्वियाः पुदव् ” इत्यादिना पुबद्धावः । तयोः परिददौ पम् हद 

23 



२७४ नैषधकाव्ये 

युद्धा चाभियुखं शणस्य चरणस्येवाद्सीयस्य वा ` 

वुद्धान्तः खपरान्तरं निपतत्तायुन्मुच्य वाणावरीः । 

छिन्नं वावनतीभवन्निजभियः खिन्नं भरेणाथवा 
राज्ञाऽनेन दटाद्विरोठितममूद्धूमावरीणां शिरः ॥ ४८ ॥ 

न तृणादुदधारे न शुणवटने नाश्तिशिखं ॥ 

समादृष्टौ दष्धिमै वियति न छ्ल्ये न च जवि । 
शरणां परश्यत्यस्य कषन विरिखान् फिन्तु पवित- 

दविपद्वश्षःश्व्ैसदमितिरमून् गोचरयति ॥ ४९ ॥ 

बुसणौ \ प्रभोः पणिढ दात निपातः \ तथोनगरयोरारम्भगे यौ स्वम्भौ मूक 
सखम्भौ तयोरेव सुदा घनिवेशेः ययोस्तौ सन्ध्ययोरेव धयोः परताकयोः रचिभि- 
मौभीरवितयोः शिखयोरभरयोः शोणशोमा ययोस्वातुभीं अद्री उदयास्तरीलौ 
यावत्पयैन्तमेतस्य नरपतेः फीतिधरत्ति चतुर्दिगन्तविधान्तकीर्विरिखिधः 11 ४५ ॥ 

युद्धेचि ॥ युद्ध बुद्ध क्त्वा रणस्य वा अन्तरन्त.करणे सपा पषा 

चान्तरं तारतम्य बुद्धा बाणावखीरन्सुच्ययुधान्युत्सज्यादसीयत्य अपुष्य 

सम्बन्धिनश्वरणसयैव वाभिसुख निपततामागच्छतामरीणा हढाच्छक्नं । वा । 

अथवा निजभियो भरेण भरेण चिन्न श्रान्तमत एव अवनतीभवत्रयोमवद् 

शियेऽनेन राहा भूमौ विरोढित परिवर्तितमभूत् \ एतच्छघ्रूणां मरणमेतच्छरण 

वा गतिर्नन्येति भावः ॥ ४८ ॥ व 

नेति ॥ चरणां रणदूणां पुसां च चेति विकल्पा्नामीति दीषपरतिषेष. । 
दरस राद विशिखान् शरान् तूणात् निपद्गादुदधोरे उद्धरणकाल न परयति 
गुणे मौवी, ° मौर्वी गुणो ज्या» इति धनञ्जयः । तेन घटने न सन्धनि न, 

आधुतििखमाकरणान्तं समाकृ शमाकर्यणे, च वियत्यद्दे न क्ये वेष्ये न 
चषि एव कचन त्रापि न पयतीति घवेनायजञः ॥ न्दु पतितानां 



दादश: समैः । २७५ 

" दमस्वसुश्चिक्तमवेय दासिका जगाद देवीं कियदृत्य वयसि । 

भण प्रभूते जगति स्थिते गुभेरिरदाप्यते सड्टवास्तयातना 11५०] 

व्रयीति दासी किमप्यसङ्गतं ततोऽपि नीदेयमपिप्रगरभते । 

अहो ! तभा सधुरितीरिणः क्रुधा न्यवेषदेस्वितिपाजुगान् जनः 

अथान्युदिदय दपं छपामथी युखेन तदिद्युलसम्युसेन सा । 

दृमख्ठसारं चदनि स्म देवता भिरामिखामूवदतिस्मरभ्रियम् ॥ ५२ 

दविषतां वक्षप्यु ध्रः स्र, "रच घ्न वपाघुपिः* शतयमरः 1 भवुभिति- 

राचुमानिक्छानं अमून्. विशिखान्. गो्वर्यति पिपयी करोतीति वेयातिशयोक्किः ॥ 

देमस्वस्ुरिति ॥ दाषयतीति दाधिक द!षयित्तौ वित् दमश्च, 
धि्तमबेख बुदा देवी सरखती जगाद । किमिति ) दे देवि भख गः 
मम्बम्धि कियदस्य मरपययसी सधे, । दु प्मूने महति गति ्तै- 
शेरिद्यस्मन् रातति सष्टटवासेन परदवी्णस्थिलवा कातना तीमेवेदना आप्यते 
अनुभूयत इति मण । सर्ययुणास्योऽयमस्ु मैन दमयन्ती शन इति मावः ॥ 

व्रधीतीति ॥ दद खभाया दार! कषरा एिमप्यपञतं व्रवीति मीच 

दुच्छाय दानी 1 तकति देषीतोऽपि अतिप्रगत्मते उच्छृहटते यते अदो 
धापयं सभा ब्रापुपर्म्यति सोदण्येय. । इतीरयताति ररम बाश्रोधत 

एत्य क्वितिपस्वालुमाननुदएन् जनः तरश्जनः नषा द्ेपेन न्ययेधत् 
न्यकारयत् \\ ५१9 ॥ 

अपति ४ सथ कृपामयी सा नितं देवता इस्तुना रन पुरूखखा 

मुस्य एमूबद् + नेन स्य पयाचदतिः 1 ¡यावर स्मराहिषटमः । अविलर- 
धिर भति्चम्दमषरलाफप्यमन्य वृपयुष्िप रस्य दर्यं दिदय्षम्युमेन 
चर्िनत्यामिसुखन युन सरन देन्धेपलश्ितता खत दमन्स्यरं दमयन्ती 

ब्द्तिस्र ५५२५ १५ 



२७६ , तैषधकान्ये 

विरोचनेन्दीव रवाखनासितैः सििरपाङ्गाध्वगचन्दिकाभ्वलेः । 

सपामपक्य निभान्निभाल्य क्षितिष्षितं माख्यमाख्यं सुचः ॥५३ 

इमं परि्यज्य परं रणादरिः स्वमेव मन्न: शरणं सुधाचिशत् 1 - 

न वेत्ति यत्राुमितः छृतस्पयो न दुमैया शेलभुवाऽपि शाक्यते ॥ 

अनेन राज्ञाऽथिपु दु्ममीकृतो भवन् घनध्वानजरत्रमेदुरः । 

ती व व बिदृराद्रिसदूरतां गमी यथा ख मामी तव 'केङिरिखवाम् ॥ 

विलोचनेति ॥ विलोचने एवेन्दीवरे तयोविन स्थला वासितैः 

सुरभेः लम्धग्रकरिदयथैः । वितैरवदात्ैरगरष्वगचन्दिका्ले, कटाक्षमा्ै" 

ग्रवरत्तकान्तिक्षिखाभिः (करणैः) स्व. कान्तेरालय आकर मालयःहयन्तं क्षिति" 

कवित कितीश, छितिं किणोतीति कतित कषितीः । क्षिधातेरि्यीरथीव् 

क्विप् । तं त्रपा निभाव् कुतधिपाजान्निभालय विलोकय ॥*५३ ॥ 

इममिति ॥ अरेठच्छनरू रणाद्धमः खन् परमरियुच्छट वा दमं चु 

परित्यज्य सरणम्राप्य सुधा चा स्व सखकीय शरणं गृहमेव रण रक्षक 

मविकषत् प्रविष्ट इत्याश्च्या सम्बन्धः ऋय द्रथा कथात कथं तत्करणं तदाह-- 

यदसा. कृतसयः कृताइद्ारः सेाऽरिदुमेया दुमनया शेदयुवा ्लष्टन 

विदिदर्िणपील्वयै. १ तया श्लोद्धवया दुर्या दुगदिग्यापि इम।ऽसा्राहः लु 

म ्रक्यते। क पुनः खगृहेणन्येन वा पुद्येणापीव्यपिशम्दायः । इति न वेत्ति॥ 

शराणा्चया वैयभ्यमहानात् प्रवेणः स्मयादश्नयति भावः ॥ ५४ ॥ 

अनेनेति ॥ अनेन रहा अर्धिषु विपये दुमेगीकतः वरच्ीकतः यपेच्छ" 

मसिथिद्पदीयमानस्लोऽपि स्विदेवदित्युपे्षत द्व. । तथा पनध्वानजः 

नदपश्न्दोप्धरने मदुर : पूणं एत भवन् अतिम्ययेऽध्यधीपरन्न शयप्ः । 

विदूरः वैदर्योचलः तथा वेन प्रद्मदेण अट्रतममाश्तां मामी गनजिप्यन् मथा 

सोऽदछद दिशन्ता मामो ममिष्वन्.1 ^ भदिप्यवि गम्यादयः“ इति मामि. 

साम्ये" घापुतवम् 1 «न त ” इटयादिना परतिेषाव, श्मनि द्वितीया ॥ 



द्वदक्ष सर्म २५७४ 

नम्रप्रयर्धिष्प्वीपतिसुखकमछम्डानवाथङ्गजाव- 

छायान्तःपातचन्द्रायिचरणनखमरेणिरेगेयनेये ! 1 
दपररिप्राणवाताश्रवरसढ्टसीभूरिपानेन पीनं 

मूढोकस्यैप मतौ युजयुजगयुयं सांयुगीनं विमा 1५६॥ 

अध्यादारः स्मरहररिरन्द्रशेपख देप 

स्वदिभूयः फणसयुचिवः काययष्टीनिकायः } 

दुग्धाम्भोपेमनिचुुकनन्रासनाश्चाभ्युपायः 
कायव्यूहः क जगति न जागदः फीर्विपूरः ।। ५७ ॥ 

नचेति ॥ एण्या मे रेणेये, “एणेयनेण्याधर्मायमेणसैणमुमे त्रिपु" 
पखमरः। पएण्या ढम् । ते चतेनेत्रेच ते इवं नेत्रे यस्यासघ्ाः सम्बुदि- 

ईगेयनेघरे ! उपमानपूर्वपदवहुमीदायुत्तरपदलोपः । नराणा प्रत्वधिषयिवीपतीनां 
मुसान्येष कमलानि तेषु या म्टानता सैव भृङ्नजातन्तख च्छाया नीलच्छाया 

तखा अन्त.पतिन मध्यगत्वेन चन्द्रायिता चन्दरवद्प्वरिता कलद्सपकिरिति 

भवः! सा चरणनसप्रेणिर्यसय सः भूटोकस्यं भृती एप राज टृप्तारिप्राणवाता 

एष अमृतरघल्य लद ऊर्मयस्वासां भूरिणा भूयसा पानेन पन मावलमत एवं 
सेयुगे घापु खायुगीने भुजमुजगयुगं चिम्ताति सूपद्यलडारः ॥ ५६ ॥ 

अध्याहार षति ४ स्मरदरशिरस्ि चन्दशेपस्य चन्दरयण्डश्याप्वादार 
श्पपूर्कः दपस्ाहरनन्तोरगस्य भूयां फणानां खमु्चतः कछायवष्टीना निचयः 

समूहः यष्दत्फण श्््धभवितम्यमिति नावः । दुग्धाम्भोयेः क्षीराम्भोधेः सुने- 

रगस्सपस्र वुखुदन्प्मुद्धस्पदणात् प्रख्य नाते भन्युपाव उपायभूतः 
प्मयम्यूहः सआययद्वातः क्षीरस्य. अतिनिधिरिलयः । नदः द्िपूरोऽयुप्य 
यशोरािः ए जगति ने जायर्वि प्रचकयेशपि जागतीखपः 1 भत्र शरतिपूरस्य 
्रस्पास॒म्बन्पऽ्पि वत्वम्ब्भोखखदूपातिण्येपर ॥ घा चास्य 
प्दरत्वादस्पसेत्याप्तानि षषरः ४५५६४ 

यपा 



२५८ । नैषधकाव्ये 

राज्ञामस्य शतेन किं करयते देतिं शतघ्नीं कृतं 

रचिरुश्चभिदो दक्ैव जयतः पर्मानि पद्चीरलम् । 
कर्तु सवैपरच्छिदः किमपि नो शक्यं परार्थेन बा 

" तत्सङ्धधापगमे विनाऽस्ति न गतिः काचिद्रवेतद्िषाम् ॥ 

बयस्ययाऽऽक्रूतविद्ा दमस्वसुः स्मितं विततव्याभिद्येऽथ भावती । 

इतः परेषामपि पय याचतां भवन्मुखेन स्वनिवेदनत्वराम् ॥५९ 

सक्षामिति ॥ शतक्त नाम देतिमायुषम् । “दतप्नी तु चतुःशला 
छोहकभ्टकपूचितः* इति यादवः ॥ शत॒ हन्तीति शतप्रीति व गम्यते । 

“अमनुष्यकर्तृके च ” इति उक्पष्यये ' इप् । तां शत्र कखयतो वधतेाऽख 
राह्वां एतेन फं किचित्करमिदययः । लक्वभिदो लक्षमेदिनो लक्षसद्गपारि- 

हन्दरध । लक्ष शरव्ये बङ्गपायाम् ' इति च विधः । राहा गकषः कृतं अल 

मिखर्थेऽम्ययम् । दृशा टद पद्यान्यन्जानि सद्खपाविशेपाध । "पप्र स्यात् 

प्रगे व्यूह् निधौ सद्धान्तरेऽम्बुज * ईति विधः । जगतोऽख पचः प्- 

सङ्घथाभिरसं द महुना सरवेपरच्छिदः शतरच्छिदोऽस्य राहा परर्धन च सपय 
वा प्ामरीमामर्थेन ङि किमपि कनं ना रक्यम् । तद् तस्मदेतद्िपां षद्कप- 

यापगम भपगमसद्पात्व सद्गपागुद्धादपगनमपघ्वरण दिना गदयिद्रतिनानति 

यत । "सङ्कप समिति स्का स्यदेकत्वादिविचारयोः' इति विश्वः । अरत. 

दविषदरविमत्वस्य खदधपोएगमतदपयममोकभयोः वपतस्य पवंलनिपिपस्योतरत 

नियमनास्रिसक्पा । तथा च सूत्रम“ एरूखनिकप्रातताषदख्य नियमनं 
परिसद्खया ” शत ॥ ५८ ॥ 

ययस्ययेति ॥ अय दमखगुराह्तविदादनिप्रायदया वयस्मया षष्ट्या 
स्मितं धतद्य कृत्वा भारती इग्देदी अनिद अभिहिता । निमिति पप 

सदाद्ः पर्वामन्येणामप्र याचतां रदं मदन्युतेन व्वद्रारेद सखनिदेदने 

खस्पने त्वशं इनरूपनास्पां परय पर्योदोचय । तात्रिति गम्यते ५ ५९॥ 



दक्षः सगैः 1 र५र् 

छृताऽत्र देवी वचनाधिकारिणी स्वरुत्तरं दासि ! ददासि का सती। 

दइतीरिणस्तन्द्रपपारिपाश्रकान् सभदुरेवं धूकुटिन्धेवचेयत् 1६० 

धाधिराजं निजगाद् भासती तस्सम्मुखेषद्ङिताङ्गसूचितम् । 

दमश्वसारं भवि सारवत्तरं छठेने शठेन च राजसूचित्म् ॥ ६१ 
छतः छरतैवं नवलोकमागतं भ्रति प्रतिज्ञाऽनवछोकनाय वा । 

अपीयमेनं भिधिकापुरन्दरं निपीय. ट्टः शिथिलस्तु ते वरम् ।} 

न पादि पाहीति यदुन्रवीरमं ममौ तेनैवमभूदिति क्रुधा । 
रण्ितावस्य विरोधिमूषभिर्धिददय दन्तेनिजमेषछठमास्यते ॥६३॥ 

छतेति ॥ दे दासि! अत्र खेयम्बरे देवी पाण्देवी वचने राजथने 
अभिकारिणी क्री कृता नियुक्ा । सवं का सती कु्राभिङृता खती उत्तरे 

ददाशि इति पैरिण इति घुवाणान् तस्य पस्य परिपाश्र वर्तन्त इति पा? 
पारिकान् वशान् । ^ परिमुखव “ इति चकारा्र् । समदुः खखामिन एव 

्रुफटिन्यवत्तेयद् 1 तत्खाम्येव तान् शुभेन निवारितवानिद्यधः ॥ ६० ॥ 

धरेति ॥ भारती फलेन सदृततेन राजगु मध्ये उत सारषत्तरं 
अवतरं तस्याः सम्मुख यथा तया दषद्रवितेन बक्रितेन भेन वपुपा सूचित 
लिदट धराभिराज भूपतिं दमखखाट् प्रति निजयाद् तदय कथयामदेखर्यः ॥ 

कतं इति ॥ हे भमि! आगते नबलोकमपूरदजनं प्रति एवमिति 
इृसःनिरदशः 1 अदसोस्नाय वा अवरोब्धुमेव कुतः प्रातिश्ा कत! न यमिति 

भादः \ छन्वु एनं पुरोवर्सिनं मिभिखपुरन्दरमपि मिथिलापति बा निपीय 

म्य निरय ते तड दृटः छियिला यिव ऽनादशस्चु बरं अनीणादीक्षि- 
त्वेपिष्चममपि भ्िद्रियमिष्यपः ५६५२१ 

मेति ॥ हे मदो] मदीयाय! यस्मात् पाहि पादीखपु दष 

जाभदीः ुराममानादिति पः । बो्ठगा्ठरप्यमत्देऽपि एवे च म्यते $ तमेव 
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सुजेऽपसर्पतयपि दक्षिणे. गुणे सदेपुणाऽऽ्द+य पुरः प्रसर्गे । ‹ 

धलुःपरीरम्भमिवास्य  सम्मदान्मदयादवे दित्छवि वामवाहे ॥६४॥ 

अस्योर्वीरमणस्य पार्वणविधुद्ैरज्यसच्यं यशः 

सौद्गोञ्वटशच्ैपवठसितश्रीगवनिवांसि यत् । 
तत्कम्बुग्रतिविम्वितं किसु शरत्पजैन्यराजिभ्रियः ॥ 

पर्यायः कि दुग्धसिन्धुपयसां सर्वादुवादः किमु ॥६५॥ 

पादीत्यवचनेनैव एवमीदशी दशाऽभूदिति दतोः कुधा करोधेन रणकषितावस्य । 

विदेधिमूमभिः णदुशिरोभिः निजमेष्ठ॒विदश्याखयते स्थीयते एतच्छघरूणामेव- 
छरणमेव शरणम् अन्यथा मरणमैवेत्ति भावः । अन्न यघ्शिरखा प्रदयर्थिविषय- 

कनोधहेतुकस्यौछठदंशनस्योषटविपयन्रोधदेवुकतवो्मक्षणाद्धवतमक्षा स्यश्चकाप्रयोगा- 

दम्या ४६३ ॥ 

भुज इति ॥ महादवे मदप्रणे भस्य राज्ञो धुदंक्षिणे अपव्ये दक्ष 
व भुजे इषुणा सद शुण ज्यामादाय अप्ैलपसरव्यपि पुरः ् रसर्षिये पुरोगामिने 
शद युणसदायभगवेऽपीति भावः । वामवाददे सखम्मदात्छन्तोपात्सरीरम्भमाकति- 
हनम् । उपगीख् . धममनुप्ये बहुलमिति दीर्घः । दित्षतीवे दादुमिच्छतीवे- 
वयुषा बीतभयत्वादिति भाव. । ददतिः सनन्ताद्ठद् । ̂ खनिमौमा " दखा- 

दिना दृददिशः । अभ्या्ल्ेपः । दक्षिणोऽप्येप परापकारी न पूज्यते । वामो- 

इप्यवघसेपकार्ी पूज्यत इति भावः ॥ ६४ १ 

अस्येति ५ अस्योदारनणख भूपतेः सम्बरिय परवेषि भवः पर्वणखस्य 
दिषो; साश्यवनद्रप्व द्ैराञ्पं तदेकखयानिङे धावल्य इति शेपः 1 द्रराजयन्दा^ 

दएुनीष्यन्ताद्रद्यणादित्वाव् प्यञ्य्रव्वयः ॥ तथ खन यप्रद द्वितीयवचन्दायमाम- 

मिदर्पः 1 सवके उज्वलस्य धवलस्य दर्वपर्वतस्य (सस्व धितः सितिमा 
पावस्वम् । ° यरय छष्ठादयः पु्ि  इ्यमरः । वस्य धिया खम्पदा यो रवव 

निकोयति उम्प्ठीति तम्बा धटचधरेलादपिदं यपग्स्वद् खम्बून। णङ्धना 
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मि्धिशब्रुदिवापिवारणवटाछुम्भाखिकूटाऽवट- 
खानस्यायुकमौचिकोत्करकिरः कैर नायद्करः । 

उभ्नीवश्वतुरङ्गरैन्यवमरत्वदनतुरद्गशवुर-  ., , 
्ुण्णासु क्षितिषु क्िपन्निव यशः क्षोणीजवीजव्रजम् ॥६६ 

अधिधरशपहूभवर्फरभरन्याजेन छव्जायितः 
सलस्मन्नतिद्षन माजि कथमप्यास्वां स कस्पदुमः,। 

~ आस्ते निन्येयरत्रसम्पदुद्योद्पः कथं याचक- 
प्रणीवजेनुयेशेे निविडितग्रीडसतु रत्राचः ।। ६७ ॥ 

श्रतिभिम्विते प्रतिबिम्बनं प्रतिच्छाया क्स हि वा१ शस्त्यजैन्यरामिधियः 

दारम्भपावलिाव्यघम्पदः पर्यायो स्पन्तर किनु१ अथवा दुग्घिन्पोः 
क्ीग्यः पथं कीरा सर्ातुदादः सदस्यापि पुनश्फिः चु! ह्यं वद् 
क्ीरेदेद पिमिलर्थः । रशवेक्षात्रयस्य खनिः ॥ ६५ ॥ 

निरखिशचेति ५ नििकद्धिशताऽदिम्यो निधिः चषकः चरुर 
स॒ङ्कपायारतपुष्परगेपबद्धपान निद्ठिश्चायथनिति समासान्तो उच्पसपयः । तेन 
धुदितेप विहितेष्वदिवार्णपटाफुम्ेष्वल्िदूटानामस्थिखद्ातानौ अवरस्यनिषु 
गतंपरदेथेषु स्पादुदखाः स्यामिनः । सपएपतेलादिना उक्ञ्रदययः । तेण मोर 
फोत्करागां सुफाछमूयनां दिरतीति द्रः सत्ता ॥ शृगृपयेति = } भस्य 
नृप्पायटरः च्वायद्ानि हस्सयादीनि रषौ तेषां सैन्यानां समेषु स्जरदधिः 
श्रद्धः वरीः शुगः शुण्पाणु हरतु क्षितिषु यशशधोगीयस्य दीति 
साजानां रज पपन पिप्न् वपनिद स्विति एति ऊर्नो्ोठो बोदेषटिति 
पयुपक्षा ५ ५५ ॥ 

अर्थाति ॥ अलिन् सदि मतिदनभानजि दानदौन्दे एवि खः प्रणिदः 
स्त्वहुनः पिना नेठदम्मदन भदूनदतः भ्वयानादादुपचौयमानस्र पन 

भेष न्य्व कन्यानदः इर्दमतः षन् बशुदनु लनदेदेपि भाबः 
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सजामि फं विन्नमिदं टपस्तुताविवीद्धितैः च्छति तां सखीजने। 

स्मिताय वक यद्वक्रयद्वभूस्तदेव वैयुख्यमरक्षि तन्द्रपे ॥ ६८ ॥ 

ददाथ निर्दिश्य नरे्वरान्तरं मधुखरा वक्तुमधीश्चण गिराम् । 
अनूपयामास विद्मैजाश्रुती निजास्यचन्द्रस्य सुधाभिरुक्तिभिः ॥ 

स कामरूपाधिप एप दा त्वया न कामरूपाधिक दकष्यतेऽपि यः। 

स्वमस्य सा योग्यतमाऽपि वह्भ सुदुङेभा ` यस्रतिमलभा .परा ॥ 

ोदितादेराङृतियणत्वात् कयडि कर्तरि क्तः । कयमप्यास्तां लजावरणसम्भवा- 

देति ' भावः । [न्दु निभ्ययानां विनियोगरदितानां रलघम्पदाुद्येनोद्प्र 
उचितः तथापि याचकभरेणीनां कतंणा वजेनेन परिहारेण यत् दुर्यशः तेन 
निमिडित्रीडो धनीकृतसरज्यो रन्नाचलो रोदणाप्रिस्वु कथमास्ते कथ तिष्ठति 
न्वासम्बरणोपायाघरम्भवादिति भावः 1 अत्र द्वमरैलयोरुनाऽसम्बन्धेऽपि 

सम्बन्धो केरतिशयोकिभेदः ॥ ६७ ॥ 1 

खजामीति ॥ अथ षखीजने तां भमी हद वृपर्तत् टृपस्य स्वती 
पप्र खनामि किमिीश्निैेधतः पृच्छति खदि वधू्मी सिताय सितं कतु 
क्रयार्भेदादिना चदु्ां । वैभमवकयत्. । वकी चश्वरेति यत् तद्रफीकरणमेव 

तेन्द्रे तसिन्क्रे बमुद्य नैख्ृद्यमलक्षि वक्षितम् ॥ ६८ ॥ 

इरति ॥ अथ मुल मधुरकण्डी - गिरामधीश्वरा खरखती नेरेधरा- 

न्तरं राजान्तरं बकु वर्मयितुं दथा बिनिर्दिस्य निरूप्य विदर्भजाया बदन्यीः 
श्रुती धोप्रे निगखचन्दस्य सुपाभिरछिमिवंचनागूतदिलवर्पः । अनूएयामप् 

खरश्ीचश्चर । * जरग्रायमनूष स्याद” ध्त्यमरः । भयुगता भपोऽस्येखनूपं, 

+ कयत् इत्यादिना समाष्वान्तः ऊदनोदय इ्यूद्यर , तस्मात् वरडतेताला- 
दिना यन्ता ५ ६९ ॥ 

सद्ति॥ एष पुरोदतीं छः प्रथिदः समस्पापिदः कामरूपष्ापष्वरः 
छमस्पापिदः शामत्डन्द्पीदरि स्पेनापिन्धे यस्त्वया नेकष्यठे हा ब्त भैत- 
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अकभेषाराशुगसम्डवःं गता गेरसतरिण .विनास्य धैरिभिः । 

विधाय यावचरर्मीपरद्र्महये ! निमभ्य तीणः समरे मवार्भवः ॥ 

यदस्य भूोकसुजे युजोप्मभिस्वपदुरेव क्रियतेऽरिवदमनि 

रपां न तव्रापिधूस्तपख्िनी ददातु नेत्रोत्यच्वाकिभिञेटेः 11 ५२ 

शुकमिति भावः कुतः यथोवुंबयोः अरतिमद्वा वमाना भा कन्तिर्थस्वाः शा 
यद्रिम्ठभा प्रा अन्या व्यिः मुदुकभा मत्िदुरुभ। 1 मा त्वमस्य राशि 

योग्प्तमा अलन्तानुरूपा वद्मा दयिता खमानदीन्द्यत्तया तमागमयेोग्यो- 

ये स्वया वीहित्य एवेखर्यः ॥ ८५ ¶ 

भफ्णंति र्ण एव कर्णः परतियुपश्त्य तदरदिता भका, न कर्षिभि- 
मपि दिन्परिति निवेषादिति भावः ! भको धारा आधयो वेप कैः अश्युः 

दितिः सरम्छतनि सयूतन्बद्वानि देयो ते वददवाप्तता गतरस दटिनिः 
अप्ियिणापत यपिर षरमोदि तेन किना तद्रयप खमे निमर्य मत्वा तर्न. 
भिद् पाय यावद् सूर्मण्टल भिदयष भवः घता एवादः भष { 
1४ च क्यारं नाविकमाशुगरमनुरटवायुमहिप्रिय केिपरवकेन च विना तर्य 
नदो भेदे जते निमञ्यापि म्पता्गरदिष्ठािवागयस्वीणेः भदो मम्ब. 
पिल्न्तरे मभ्य ॥ ५१५ 
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एतदचासिवादस्रवददगसुदद्ंशसार्रन्थनैव- 

दोरदमप्रवापञ्चख्दनर्मिद्ूमधूमध्रमाय । 
एतदिग्नैत्रयात्रासमसमरभरं पर्यतः कस्य नासी- . 

` देतन्नासीरवाजिव्रजखुरजरजोराजिराजिखटीपु ॥ ७३ ॥ 

` क्षीरोदन्वदपाः प्रमथ्य मथिादेशेऽमरेनिमिते 
स्वाक्रम्यं सजतस्तदस्य यज्सः क्षीरोदर्सिदासनम् । 

केषां नाजनि वा जनेन जगतामेवत्कवित्वासूव- 

स्रोतःप्रोतपिपासुकणेकङशीमग्जाभिपेकोत्सवः । ७४ ॥ 

पतदिति ॥ आजिष्थलीषु रणभूमिष्वेतस्य राहो नारे सेनामुखे 
वाजिजानाँ खुरैः जाता रजखां राजिरितस्य दिशे चत्रेषु । ठृत्रन्तत्वात् षषठी- 

प्रतियेधः । याध्रालषममसदृश समरभरं खमरखम्पदं पदयतः कस्य जनस्य 
एतेन राक्षा दत्तैः परयुकैरधिषातैः समप्रहारैः खवदग्रजः खवद्रकाः अबुददंणाः 

आययुवगौः त एव वंशा वेणवः । “वदो वर्गे कते वेणी” इति व्श्ः । त ष्व 
सरद्रन्धनानि घरखानीन्धनानि यस्य तसिन्नेतस्म राज्ञो दोष्णो युजद्म उदम 

गम्भोर; प्रताप एद उ्वलदनके मिलति वरैमनि पूमभूत्र धूमसद्वति भ्रमाय 

प्ान्तयै नासीत. घर्वस्यप्याखीदेवेखयः । अप्रं रजोराजौ विसम्भतवादद्या- 

दूमश्रमोक्तया घरन्तिमदलङ्ारः ५ ५३ ॥ 

क्षीरेति ॥ अमरैः क्षीराणाबुदन्ग्तः श्षीरान्यदापः क्षारोद्न्वदापाः } 

ऋक्पूरित्वदिना खमाखन्तः ॥ ताः धनस्य विञोञ्य मधितं मधनोदधूतो निजच्त्रे 
दधिीरदि्धरः । ^तक ग्ुदभिन्नपिद वादाम्ब्ब्थाम्युनिर्जलन् * इयमरः +" 
तद्रूठे अदेशे धवदेदये रूगन्तरे निर्यिते शछरम्गादिते उति स्पान्तरएाद्नेन 

क्षीराम्पावभावन्नमिते सतीः । तत्तथा व्रष्दयुदद यस्य एः क्षीरोदः 

क्वीरान्वि, " उदरुस्रोदः संद्ायम्  स्तयुदादेशः । स्य सिदावनं सेनकस्य, 

माङ्मणीय युतः ऊुवेतः खयमाढ्मव सयः । जस रशे यद्य एतस्य 
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समिति पविनिपाताकणैनद्रगदीणे- 
भतिन्पतिग्याक्चीलश्षवक्षःशिकासु । ८. 

छिख्ितङ्िपिरिबोरस्ताडनश्यस्तदस्त- 

भ्रलरनखरटङ्करस्य कीिप्रशस्तिः ॥ ७५ ॥ 

विधाय साम्वूढयु्टी करा्कगां बभाण ताम्बूरुकरद्धबादिनी । 
दुमस्सुभौवमषेस्य भारतीं नयाऽनया वक्त्रपरिश्रमे शमम् ॥ ७६ 

राहत" सम्बन्धि कवित्वमेतद्विपयडवित्वमिलथः । तदेवारतन्त्य सोतसा प्रवा 

हेण प्रोत पूरिते पिपासूनो पादुमिच्दूनां अस्याद्रेण -प्वेतौ कणाबेव कलदया- 
वभियेचनकुम्भौ भजतीति तद्धाजा केषां वा जगता सम्बन्धिना जनेन कदि- 

जनेन भभि्रकोत्छवो नाजनि न जनिते: । जनेर्ण्यन्तात्कर्म॑णि ठ् । गो्ान्त- 

रस्था अपि कवय क्षीराच्धिकपमेतयश. सर्वत्रानन्दकरं रथयन्तीलथेः । 
अत्र क्षीरोदधिहाखनाध्याखीनः एतयश.्ीरोदस्याखिटाः कवय एवाभिे्ारः 1 
वित्वेमेव जल श्रोनूजनकूणौ एव कणशाः तशछम्भतस्यैवास्य परितः प्रसर्पणात् 
स्ुतिरेवाभिषेक इति रूपकालङ्कार् ॥ ७४ 1 

` समितीति ॥ अस्य राठः कीर्तः प्रशस्ति. भशखा समिति जज पति. 
निपत्य मतमरणस्याङ्णने भवेऽपि द्राक् सव एवादीणौ अआनिप्रा मक्र. 
विन्यासयोग्या इत्ति यक्त । त्यु प्रतिद्रपतिग्धमाक्षीरश्षापामरिराज्रीलक्ष- 

सद्घधानां वक्ष.श्िलागु उरस्वाडने व्यस्वानौ प्रशवारिताना दृत्ताना ये प्रखर. 

नखरा. सीकेणनखासीरेव टदै: पापाणमेदः, ‹ रदः पापाणभेदकः इष्वमरः 1 
रवितकििरेव कृताक्रविन्याख इव इति दु.खातिरेखद्षःक़तनखम्याठेखनेषु 
फीर्तिप्रशद्वितिप्यरत्वोप्रेक्ला 1 ७५॥ 

विभ्यति ४ गाम्दलरद्वादिनी ठम्बूलप्त्रपारिमी दमखयुर्भाव- 
मेख क्त्वा ताम्यूचपुटी कीरिं कएद्रगां करसस्थादिपाव भनया वी ~ 
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समुन्युखीकरय वभार भारती रतीशकल्पेऽन्यसृपे निजं ' सुजम् । 

ततखसद्वाखप्रपद्विखोचनां शंस. संसञनर नीं जनीम् ॥ ७७॥ 

अयं गुणौचेरजुरज्यदुत्कडो मवन्मुखाटोकरसोत्करोचनः । ̀ ' 

स्पशन्तु रूपाग्रतवापि ! नन्वसुं तवापि टक्तारतरङ्गभक्गयः ॥७८॥ 

अनेन सवौधिकृता्थेताकृताऽऽ्ृताधिनौ कामगवीसुरद्रुमौ । ' 
मिथःपयः सेचनपटवाशने प्रदाय दानञ्यसने समाप्टुतः ॥७९॥ 

कया वक्षपरिधमधिरतरन्यादारजन्यमःखयोप एमं पान्ति मयेति भारतीं 
वभाण 1 अम्ब ! नायम रोचते कृतं दथा क्रमेणेति तात्पर्यम् ॥ ७६ ॥ 

ˆ सयुन्मुखीति ॥ अथ भारती रतीशचकल्वे कामपरद्ये अन्ये दान्ते 
विषये निज भुज समुन्युखीकृलयाभिुसीङल वभार । ततो इस्तोयमानन्तर्ं 

त्रसद्रालषटद्विोचना चकितवाक्धमाक्षी संसलनरखनी सभाजनमनोहरां जनी 

बधू शशस उवाचेदर्थः ॥ ७५ ॥ 

अयमिति ॥ नच स्पाग्रतवापि ! संन्दयश्ुधारसदीर्धिके ¡ गणौ 
स्लुरज्यन्व उसका जनपदा यस्मिन् खोऽय राजा मनवद्यासुखस्यालोच्रखेन 

आाजोश्नकौतु्नोत्क्लोचनं उत्युदधक्षस्तवापि टदणोस्वारा. स्थूलास्वर्कमकयो 
दचीदिलासरा असुमुत्छलधिपतिं स्टथन्दु खायुरागिण्यनुराय उवित इति ५५८ 

अनेनेति ॥ खबार्धिनां कतारथताङृता पू्ढामत्वठरिणा अनेन राहा 
इृतार्थिनावर्धिरिती इती फ्षमानां दाश्री सौः कामम दमु: । मोरतदित- 
छद्ति खमाखान्त्ड् । खा च युरहमः शत्पदक्षप् तौ निपोऽन्योन्वं पयः- 
सेन श्वरे पादवाशनं पद्टवभोजनयख प्रदाय दानम्यखनन्दानासक्वि समाप्तुतः 
ममापयतः \ जभ्यन्वरानायद्न्योन्यसम्प्रदानद्पय-पदववमाग्रदानेन स्पयिदान- 
फष्टूखपनोद कुष्व इत्यरथः ५ ७९ ॥ “ 



इदश्तः सर्म; । २८७ 

शषः कराभ्यामुदतोखयन्निजे शपानयं यान् पतततः पदद्रये 1 

सदीयचृडदाङरविन्दरदिमभिः स्फुटेयभेतत्तरपादरखना । ८० ॥ 

यत् कस्यामपि भानुमान ककुभि स्थेमानमालम्वते 

जातं यद्धनकानसैकदारणम्रातेन दावाभिना ! 

पएयैतद्युजवेजसा विजितयोस्तावत्तयोरौचिती 

धिक्तं वाडवमम्भसि द्विषि भिया येन भरषिष्टं पुनः ॥८१॥ 

शप इत्ति ॥ भय दृपः निजे पददये पततः भ्रणमनः यान्तृपान्. 
कराभ्यामुदतोखयत् कृपया किरीटेष्वास्फालयत् तदीयास्फालितरृपसम्बन्धिनीषु 

चूडाय ये ऊुष्निन्दाः पद्मरागाः 1 “कुष्बिन्दमनु सुक्तायां कत्मापवीिभेदयोः । 
दिद्धके पद्मरागे च” इति विश्वः ) तेपां रदिमभिः एतस्य राक्ञः करपादस्य 
करयोः पद्योधं र्ना धय स्फुटा खाभाविके करपाद्रागे राजकफिरीटमाणिक्य- 
मयूस्षरअनात्वसु्रकष्यते । तेनास्यनिकराजबरिजयित्व ॒व्यञयत इष्यलघारेण 

वस्दुन्वनिः ॥ ८० ॥ 

यदिति ॥ भालुमान् भाखान् कस्यामपि क्कुमि कुत्रपि दिष्षि स्येमान 

स्थिरत्वं स्थिरशब्दस्य ददादिपागद्रमद्ढादिभ्यः ध्यञरेति चकारादिमनिच् । 
प्रियस्थिरे्यादिना स्थदिशः 1 नालम्बत इति यदाबाप्निना घन सान्द्रं कानन- 

भमेकशरण प्राप्तेन 1 द्वितीया्नितेत्यादिना समासः । जातमिति यत्.। भवि 
कः 1 एषा एतदुभयमपीलय्. । विधयग्रधान्याच् घ्रीलिद्गत! । एतस्य भुज 

तेजा भुजग्रतपिन बिजितयोस्वयोमोलुदावारन्योरौचिसो तावदौचिलयमेव तं वाडवं 
बद्वा धिक् । येन बाडबेन पुनर्भिया द्विषि खदज्ेपिण्यम्मषि प्रविष्टम् । 
भवि कः \ खशनुखश्रयणाद्वर॒पलायनमेवेति भावः । अत्र खाभापिफल 

सादिपयैटनादेरेतद्धोदेदस्त्वोत्मक्षा व्यञ्चकाभ्रयोगाद्तम्या ॥ ८१ ॥ 
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असुष्योवीमुः रदधमस्वमूषिन्धुरमवै- 
सरैमि, भरारज्ये वमथुभिरश्यायसमये । ५ 

न कम्पन्तामन्तः प्रतिरपभटा म्लायतु न त~ 
दवधूवक्राम्भोजं भवतु नन स तेषां कुदिवसः ॥ ८२ ॥ 

आरमन्यस्य समुचितीकृतगुणस्यादोवसमौविती 
यद्रात्रान्तरबजेनाद्जनयबद्भूजानिरेष द्विषाम् । 

" भूयोऽ क्रियते स्म येन च हृदा स्कन्धो न यश्चानमन् 
तन्मर्माणि दरं दङं समिदरङ्कर्मीणवाणघ्रजः ॥ ८३ ॥ 

अमुष्येति ॥ असुप्योर्ीभ्दः प्रयमराः प्रसरिणः । खषस्यद्ः कमर्च् । 
तेभ्यश्वमूषिन्धुरेभ्यः सेनागजभ्यो भववमयुभिः कर परः ॥ ‹वमधुः कर 

शीकरः द्खमरः । अवदयायसमये नीहारकाले प्रारभ्य षति प्रतिभ्दरेषः 
दातरुभूपा अन्तरन्तःर्रणे न कम्पन्ता कम्रेरन् किमिल्यादि सर्वत्र कुः 

तद्रधून।ं वक्मेवाम्भोज नम्लायतु नेषा कदिवमेः दुर्दिनिम न भगु भवदेवेल्य्ः 

अयमि जानामि 1 सास्याथः म । भत्र क्रदीकरादी नीदारादिरूषणा- 

द्रूप्मलएरः ॥ ८२॥ 
आत्मनीति ॥ आत्मनि खस्ितनेव समुधितीहृतगुणत्य समाहत 

गुणस्यास्य राकः आजिती ओविलमदहोतरामवाषवेद् । ध्मितद्ख्ाद्निा 

भभ्यपादामुप्रत्ययः। आचिद्यमेबाद-खमिति युद अलद्मय, (भल कर्मानः 

कर्मक्षमः । ऋमधमाऽकदमीयः' एत्यमरः । पर्यादयो सखनापरथं षनुष्पति 
कृतपमाखादसषमनशम्दादषमासित्रव्छष्मृखाद्ना खप्रत्ययः । पादक 

द्माना पानम सस्व घ तथोक्ः अमोपदाणननं द्यः । अयं भूया 

सखेति भूजानिः मूषदिः । जारारा निह 1 द्वि छम्बन्पिनादन रहा 

एद्ेन भूयो भूषिष्टनदं श्यते म्न भहदृचाम् । सहहरतेभरि चद् । "लद 
» (भूते ज्द् 1 बः स्कन्दो युति नानमच् न प्राममव् । पाप्रान्दर 

गां अदयकान्तरानां नादयन् करदङयः  तदामनपपित्वादिपि भादः + 



द्वाद सरीः 1 १८९ 

चूरं मोसणुगोसदविष्वां लेत्ाङ्ककारे चर - 
` सेवदोयडासि प्रयाति छुमुदं विभ्यन्न निद्रा निशि । 

धम्मिते सव मलिकायुमनसं माल्यं भिया ठीयते ` .. 
पीमूपसेवकरैठवाद्ूठव्रः शओीसदयुतिः च्ियति ॥ ८४ 1 , ` 

एतदरन्धगजलृपाम्मसि शद कण्ठान्तम्य्तनुः 
' केमैः पाण्डुरितः खदिक्वरिजयक्रीडायश्चःस्पधिभिः । 

दन्तदन्द्रजरालुभिम्बनचसुदंन्तः कणम्भोवमि- 

उ्याजादभ्ुवहभेन निरं निवौपययम्बुपेः ॥ ८५ ॥ 

ल्यम्ठोगे पमी । स्य ह्दयस्कन्धस्मर ममि दक दलं दजयित्वा, “आभी. 

क्ये णुद् च ” इति णसुसप्स्ययः । आनीय दवे भवत इलयुपतद्कपानाहिभौवः। 
यद्जनयत् यदृण्डनमकरोदिद्य्, । त्देतद््व्यमाजदण्डन राज्ञ उचितमाथ्ैत्तरं 
वेव्यथैः \ भदद्ारादनध्रमरिं समूखषालं इन्ययमिति भावः ॥ ८६ ॥ 

दूरमिति ॥ एतस्य रो ोर्णो भुज्य यशसि भैरिषोवल्थरेव युभैः { 
° पे शङ्कादय॑ः पुति ' इयमरः } दूरमघ्यन्तमददुततिडृतां नक्चाधारष्भिमान्- 

चता युसुदादिधवट्चस्तूनां जनाहंकारे चरति तेददडारखण्डनाय जित्वस्युदध- 

छाटिणि रमति सति । (भह इवयनुदतौ च चित्रयुद्धे विमूषये' इति विश्वः { 

कुयुदं बिभ्यद्वीत सत् निशि निद्रो खपे सुन न अयात्ति न प्रप्नोति । 
मद्विकायुननसां मल्य मादा भिया तव धम्मे संयत्रकेशपाशे । “पम्मिदाः 
संयताः फा * इतमरः , कीयते अन्वधतते ? शीतयुतिषनदोऽपि शवदरः 

भूतन्नासः खन् पीयूपक्चवकैतवादतस्ावन्यानाच् खिति निद्रापरिदारादीनि 

भीतिविदानीति मावः ! भन दो्यशःप्रथतीनामदश्चरायम्बन्येऽपि रात्छम्भ- 

ग्पोकेतिशपोकमिदः ॥ ८४) ५ 
पतदिति ॥ वृषा पिपाखयाऽम्भसि अदयं रु्ठान्तं ऋष्ठपयृन्तं मन्व 

वः शरं यस्य ख खल्य यानि दिङर्ियकीदा यशसि ततस्पाथिभिः तत्सदयै\ 
५9 



२९० , नैषधकाद्ये) - 

अथेतदुर्थीपविवगेनाद्धुवं न्यमीखदास्रादयिवुं, इदीव सा !, ;- 
मधुला तेपधनामनापिनी. सुदीस्रवच्छानपुरःषछरज्य 1 ८६॥ 

मरहांचितु संसदुपान्तरनं भरिया जयन्तं जगतौरं जिनम्. 
गिरः प्रतस्तार धुरवदेव ता.दिनान्वसन्भ्यासमयस्य देवदा 11 ८७ 

तथाधिङ्कयौ सेचिरे ! चिरेणिसिता यथोस्सुकः सम्भरवि सम्प्रतीच्छति । 

अपाङ्गरङ्गखललाखटम्पदाः ,कटाक्षधारास्तव कीकदाभिपः ॥ ८८ 

फनः पाण्डुरितः पाण्डुवर्णकृतः दन्तद्वनद्रख जके ` अयुबिम्बनेन प्रतिविम्बेन 

चतुदैन्तो दन्तचवुटयवान् एतस्य राह्ञ गन्धगजो दु्टजः करःम्भसां वि~ 
वमथुः करशीषटर इयथः । "प्रच्छर्दिका वभिः घ्री स्याच्" शयमरः । भौणा- 

दिक् इकारः 1 तस्या व्याजादम्बुधेरम्नमुवहमेमैरावतेन विरद विरदतापतिर्ाप- 

यति शमयतीति सापहवोस्ेक्षा व्यञकाप्रयोगद्रम्या ॥ <५ ॥ 

भयेति ॥ अथ मधुजा वरणार्थया मधूकमालया तथवाक्षमास्येति" 
भावः । ̀ “मधूके तु गडपुष्पमधुद्धमौ * इत्यमरः 1 भैपधस्य नलस्य नाम 

अपतीति तजापिनी, भत एव स्फुटीभवता खाक्षात्कारपरिणामिभ्यनिन पुरोऽ 
` स्फुरन् परदयक्षीमवन् नलो यस्याः ख् खती सा दमयन्ती एतस्ेर्बापतेद्त्कले- 

शरस्य वर्भनमेदाद्धतमाधेरस हदि हदये आखादयिवुमतुभविदुभिव न्यमील- ` 
न्रिमीरितताक्षी जाता । परमार्पतस्तु नटसाक्षात्छारमुखाखादना्धमेबेखयधेः ॥ 

अदासितुमिति ॥ दिनान्लसन्भ्याद्मयसख साययन्ध्नाद्नलस्य देवता 

सा खरस्तती, सन्ध्याविधं सरस्वतीति धुते: । सषुपान्तरणनं -मरवस्थान- 
रञजदमिलर्य. । भरिया सौन्दर्येण न जिनास्यं देव पोऽतिखन्दर शति प्धिदधे 

प जयन्तं ततोऽपि मुन्दरमिखर्यः } जगतीश्वर प्यिवीपपि प्रधखिवु स्तोतु 
खरायद् पूबदेक ताः उथिद्धा निरः प्र्तस्वाद व्रष्यामाख ॥ ८०॥ ,, 

तथेति ५ दे स्वि! मुन्परि। उत्त उत्कण्ठितः श्यच्यापिणे 
मगधेनरनिेप्विकाचिदव् व्द्न्मङ्किाः मपो नेगरान्दः ठ एव सास्यल 



द्वादशः समैः । २९१ 

इदं यशांसि .द्विपतः सुधारुचः किमड्मेवदिपतठः किमाननम् । 

यदोभिरस्याखिरलोकधाविभिर्विभीषिता धावचि तामखीमसी ॥ 

इदं द्पप्राथिभिरुञ्द्वितोऽधिमिमणिप्ररोदेण रिष्ध्य येष्टणः । ̀ 

कियदिनैरम्बरमावरिष्यतते सुधा सुनिविन्ध्यमरुद्ध भूधरम् ॥९०]) 
भूञ्षकस्य यशसि चिक्रमभरेणोपाजितानि क्रमा- 

देतस्य स्तुमहे मदैथदश्षनस्पर्थीनि कैरदषरैः । , 

तत्र साये न्तैने लम्पटा लालमा. । ' एोष्पो लेलो लेस्मे लम्पटो लाखसो- 
इपि च हति वादतः । सव कटाक्चवधाराः कटाक्षपरस्परा यथा सम्पति इदानीं 

सम्प्रतीच्छति प्रतीच्छते तथाभिकुयो. प्रसारय । कटाक्षदृ्वपप्यने पद्यैः ॥ 

इद्धमिति ॥ अखिलान् . धावन्ति गच्छन्तीति तद्ाबिभिरस्य 
कीष्टेशवरस्य यशोभिः विभीषिता विघ्रा्तिता तमस दयं तामसी मघी तमो. 

" मान्य इदं यशादतत्दीती्दिपतो विख्न्धानद्य । द्विपोऽमितत इति शव्- 
प्रयः 1 ^ द्विपः शतुवो वचनम् ” इति विद्त्पात् पषटीपरतिपेधे कर्मणि द्वितीया ॥ 
सुधार्चः सुधांशोरष्ं किं धावति ‡ गच्छति किम् १ तया एदत्कीरिदिषत 

एतद्धि एतच्छश्नोरानन धाति द्िम् १ एतथशरधवन्द्रिकोभयात्तमशवन्दकलद्क- 
मेतच्छुसुखथ भविषटमिद्युशेक्षते ५ अन्यधा दयमनयोरजन्नमाददमारिन्य+ 
मिति भावः ॥ ८९ ॥ 

्दभिवि ॥ श्ट वृपभरािमिरदेम वरपमेव प्रा्यमनिरथिभिदन्डित्तो 
रोदणो योडणाद्धिः माधिपरेदेण 1 नवरन्राङुरेद्धेदेन विप्य सन्ययीभादष्रधित्वा 

कियदिमैः षतिप्रयदिनिरेवाम्बरमा्ापमादरिप्यत्ते आच्छादयिष्यत्ति , सुनि- 

रगस्यो सुधा शधद दिन्प्य॒ भूधरमरदधस्दम्भयामाघ । रोदणस्य तत्द्यछररित्वा- 
दिति भादः \ छत्र रोदणद्धरीटगडयखम्बन्येऽपि सम्बन्धोक्तेरविदायोकिः ॥ 

भूशकस्येति ॥ मूशक्स्व मदेबन्दस्य एतस्य राज्ञः सम्बन्धीनि विकम- 
भरेण परास्मएदपमेन सपमादुपार्सितानि मदेभदणनस्यर्पानि गजेन्द्रदन्त- 

उवर्मानि यरा द्रक्ररविमः स्मह स्वोवुशक्यानीद्थैः \ चथादि सिम्पद्धिः 



२१द् नैषधकाव्ये 

लिम्पद्धिः वकं कृतोऽपि रजतं राज्ञां यशःपारै- 

रख खणैगिरिः प्रतापदहमैः खण पुनर्भिरभितः ॥ ९१ ॥ 
यद्धसः कुरुवेऽभिषेणनमयं शक्रो युवः सा धवं 

दिग्दादैरिव भस्मभिमैयवता रुषरगोदधूढना 1 

शम्भोमौ वद सन्धिवेखनटनं भाजि ब्रतं द्रागिति 
क्षोण नृद्यवि सूषिरटवपुपोऽदखण्बृषटिसन्ध्याधिया ॥९२॥ 

अगेतद्धपुरासुखेन्दुः खजवः ष्टुः सममस्त्विपां 

कोदाः शोषमगादगाधजगतीशिस्पेऽप्यनल्पायितः । 
रद्भिः राङ्वामरिराजानां यज्चोभिरेव पारदैः रवः । "रखः सूतश पारदः” 

हत्यमरः 1 इतक छत्रिमे रतं कृतोऽपि खर्णागिरिः देमाद्विरख प्रतापदद्नैः 

" पुनः खण निर्भितः छतः ¡ रसलििश्ुव॑णे रजवष्ठवरम भवति वल्युनरभिदाहात् 
प्रकृतस्य भवतीति प्रषिद्धमेव । अघ्राप्यु्तरूपासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोकरति- " 
शयोक्तिः ॥ ९१ ॥ 

यदिति ॥ युषः शको भूदमेन्दोऽय राजा यस्याः क्षोण्या भरभिपेणनं 
सेनया अभियान फुरंते । "यस्छेनयामिगमनमयै तदभियेणनम् ' श्वम: 

अषटवपुपोऽमूरतैः शम्भोमूतिरणन्यतमा मूः सा भोगी अवग्रषययामीत्पाक 
रक्वरपे सन्ध्याधिया खन्प्याप्रान्खा, सन्धिदेायां भद् खान्धिवेल, सन्पिवेता- 

यृनुनक्षप्नम्योऽण् । तप्च तध्रटन तदेव यत खुन्ध्यानाय्ये मतमामभाकि 

माभि! भञरेः द्मगि छद् ( भभव चिणीति विकल्प्षनेपे उपधायदिः1 
दत म्वेति शेपः । इतिकरणददेव गम्यमाना्ेत्वाद्रयोगः । मपदता शरेण 

खरमिषटदिग्ददैरिगदाद्ेद्धैरिव स्थितेः भन्मभिः श्रवोदूला कतभस्मानु* 
लेपना खती दरार सपाद नृत्यति धमुखा \ एतयावन्मराटषु दिम्दादषोदुर 

यदरछयधिमिम्यदमे जायन्ते । वन्रयसुखरे्ठा ॥ ९२ ॥ 

पाणिति ॥ एवस्य रशो बपुः प्र् परपमनादुवन्दोरघुधन्तुसुखः" 
युपिस्रसयः । भभिदिधादन्ययामणः 1 मूनतः शद्रुः छम्बन्भी भगाप- 



द्वादशः सैः । २९३ 

निरेषयुविमण्डखन्ययवशदीषलमेरेद वा 

शेषः केशमयः किमन्धतमसस्तोचैस्ततो निरि्तः ॥ ९३ 1 

मचदि्मैतरया्रोदुसतुस्मलुरपरोद्धतैरन्धकारं 
निवीणारिभवापानलजभिव खजयेष राजा रजोभिः । 

भूगोख्च्छायामायामयगणिदविदुनेयकायो भियाभू-` 
देतत्की्तपरततैर्बिघुभिरिव युधे राहुराहूयमानः ॥ ९४ ॥ 

जमतीशिल्पेऽप्यखिलजगन्निमौणेऽप्यनल्पायित्तोऽनल्पीभूत।ऽक्षीण र्भ. । 

सोदितादेराङृतिगणत्वा््यपि फतैरि क्रः 1 प्रत्युत खनप्रः द्विषां कोशस्तेजो- 
र्चिः शोषं रिकतामयात् । ततोऽनन्तर निःशेपदुतिमण्डलन्ययवशात् तेजो- 
मादनाशवशछमैः सुलभः तदधदुकत्वदुखततरिति भादः । दपदुरिसवादिना 
खलू्रस्ययः । अन्धयन्तीखन्धानि तमास्यान्धतमखानि गाढान्धकोराः भवघ्च 

मन्पेभ्यस्तमसं इति समाखान्तः । तेषा स्तोमस्य केयमयः केशपादारमकः 
कोषो वपुन्ययो निर्मितः किं देदयुखक्षालष्ारः । तेन चास्य स्ोद्धातिशयवेजो 

म्यज्यते ॥ ९२ ॥ 

तत्तदिति ॥ एष राजा तासां दिशां अघ्रीषु यात्रासुद्ुरणामुच्रद्ध- 
स्यनौ वुरमाणो सुराप्रषद्तः उत्थापितः रजोभिः (करमीः) निरवागाच्छनन्दा- 
देरिग्रतापान्यञ्यात तयभिद शगु्रतपदाप्निनिर्यागजन्यमिव श्थितमिलयर्पः 1 
तदभागदेुकत्ादन्धकारखेति भावः ! अन्धद्चरं यजति राधि क्यत्तील्ः । 
सय रहुरेदस्य द्मर्तिप्रवानैः दिर्टडरेक विधुभिषन्रैः युधे युदधागाद्रयमानः 
सन् भिया भूगोलस्य भूविम्बस्य च्छाया तच्छायम् । विनपरा सेनासरेत्यदिना 

नपुमस्त्पम् । तदमर माया फपट तन्मयः स चाधौ मधितेविदुभेयो गभित्तशाश्रक- 
बेथः शये यस्य सोऽभूत् । ज्योतिःशास्छ्यमायङ् यद्रहोमूर्टायात्मद्नं 

सदेदत्द्तिचन्द्राभियेदयुदेसखा 1 तया च रादुभापद्तवन सोिचन्द्रागां 
प्र्दयन्दःपतिरेषये स्वर्मवे ५९४५ 
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आस्ते दामोद्रीयामिययुदरदरीं याधिङय्य चचिखोकी ` `" 
सम्मातु श्क्िमन्ति, प्रथिममरवस्ादत्र नैतयशांसि 1 

तामेतां पूरयित्वा निरगुरिव मधुध्वंसिनः पाण्डुपद्म 

छच्यापन्नानि तानि द्विपदशनसनाभीनि नाभीपथेन ॥ ९५ 

अस्यासि्युनगः खकोशविवराङष्टः स्फुरक्छष्णिमाः “~ 
„ कम्पोन्मीठदराठरीखवखनस्वेषां भिये भूभुजाम् । 

सङ्कामेषु निजा्टीमयमदहासिद्धौपधौवीरुषः 
पर्वास्ये विनिवेद्य जाङ्घछिकता यैनौम नालम्बत ॥९६॥ 

आस्त इति ॥ या रय तिलोकी दामोदरस्येमां बैष्णवामुदरदरी 

कुकिकुदरमाधशय्याधिष्टायस्ति तानि प्रसिद्धानि द्विपदशनतनाभीनि गजदन्त. 
शेतिभानि एतथशांघि भरथिमभरवशान्मदहिमातिशयवशात्त्र त्रिलोक्यां सम्मा 
वर्तितु न शक्किमन्यरफानि सन्ति तामेता दामोद्रदरी ए्रयित्वा मधुष्वेसिने। 

विष्णोः पाण्डानि पद्मछठद्ापन्नानि नाभिपुण्डरीडम्याजपन्नानि न्ति तानि 
नाभीपथेन निरगुरिव नि्मेतानीवे । अव्र पश्रछद्यना निरयुरिवेति सापदयोसेक्षा। 

सा चत्रिलोकौयश्षोराधारपेययोरानुरूष्यरश्चणाधिकालद्वा्तत्यापितेति घद्रः॥ 

अस्येति ॥ खद्धेला्िजपिथानादेव विषरादविलादाकट उतः स्फुर. 
क्कृभ्मिमा स्यृष्णवर्भः कम्पेन धूननेनोन्मीलन्ती भरावलीखा वफविगासा 

सस्य तद्रलनं खडतिः यस्य सः प्रकदकुटगविरिल्पः 1 भस्वाधिरेव भुजम. 

खेषमिव भूभुजा रा भिये भीठये भवति \ वेनाम वैः हिल स॒द्वामेषु 
निजाङ्कलिनयी खाहदीस्पा महती बिद्धः अमष योपप भोपपित्ता 
तस्याः दवं प्रन्यिमष्य विनिदेदय जहुलिकत। दिषवेददा नालम्बत + यथा 

मुखन्तरमरदयप माडटिदधः र्या न इन्ति, तदददं न इन्तील्पथः। 

“प्रस्यिन) पद पदी, दिषदैधो जादलि-” ईति चामरः इ स्पन्मवदसे 
म्यग्यत एड ९६॥ 



द्दशः स्मः । २५५ 

यः पृष्ठं युधि दशेयस्यरिमटभ्रणीयु यो चक्रता 

मस्मन्नेव निभि य्व किरति कूरष्व्निं निघुरः.1 
दोपं वस्य तथाविघस्य भजतश्चापस्य गृहन गुणं 

विरूयात्तः स्फुटमेक एष नृपतिः सीमा गुणमादिणाम् ॥ 

अखयारिप्रकरः शर्ध पदेः सद्घःये. पठन्तातुभौ 

सीत्कारभ्व न सम्मुखौ रवयत: कम्पश्च न प्राप्लुतः । 
त्युक्तं न पुनिदृचिदभयोजौगति यन्युक्तयो- =? “ 

रेकस्तत्र भिनति भित्रमपस्धामित्रमियद्भुतम् ॥ ९८ 1 

य इति ॥ यश्वापः युधि अरिभव्योः भरेणीपु षष्ठे कायपधाद्भाय दस. 
यतते! योऽसित्नेव खस्वामिन्येव विषये बकतामनाव दिनि तान्य इः 

मोऽसिपरेवर निष्टुरः पक्ष्यः सन् रध्वनि कणेकदोर्मशन्दब' किरति देप युजं 
भजत भाभ्रयतः । “भुजबष् भ्रेधे दोः समरः । दोपमदायैमाचरतथ 
तथाविधस्य तस्य चापस्य गुण ज्या अत्रत्वादिकूख गृढन् खीर त्रपतिः 

शधक्टेनद्र. एक एव गुणप्रादिणां सीमा अवधिः स्फुट सम्यक्त विद्यातः । भत्र 
गुणप्राहिसामाल्वस्व पूरवदाकापदेवुकस्वात् बावयाधदेदुक खम्यक्किमल यरः ॥ 

मस्येति ॥ भव्य इपतेररिषरूरः शधुषद्ः धरष्योभी सद्गपे युगप्व् 

खम्मुखौ ररस्पदमिमुखौ पतन्ती सौत्र न रचयतः । इुः्पनिगैयो. 

रभादादिवि भावः ‡ इम्प् न श्रप्युतः । भयदुष्छयोमयोरभावगदेति भावः । 

सि युखयोः एर्व सषारादन्यक्र पापेति भावः । उभयोः भरिथयोः ने 
पुनर्निदक्तिजागविं भरतीति भरद् हयुकरूम् 1 एख्वरागमादपाव्र प्रद्पक्षाचेति 

भावः । डिन्दु तद चमो; म्ये पएष्ठेऽरिएद्ध मिघ्रं सूर्यं भिनत्ति । भपरः 
प्वामित्र भिनत्तीखद्ुतम् । भकयित भिनक्तीद्युम् 1 मित्रे न भिनत्तीति 

च प्रतीयते । उदये भभियुखपविदखस् रिरोपादद्धवम् + दरावेतो पुष 
ग्गो सूपमन्डरभेदिनौ ॥ परिषास्योगयुखू गथ उामिदुखो इतः एदि 



२९६ तैषधान्येः 

धू्ीभिर्दिवमन्धयन् वपिस्यन्नाद्याः सुराणां सै- 

वौतं संयति ख्यन् जवजयैः स्तोतृन् गाणभूकयन् । 

धमीराथनसभियुक्जगवा राज्ञाऽमुनाधिष्ठितः 
सान्द्रोर्फाउमिपाद्विगायति .षदा स्पष्टं तुरङ्गोऽपि गाम् ॥ 

एतनोच्छृत्तकण्ठम्रपिसुभटनेटाख्धनाराद्भुतानां 
कष्टं दरव नाभूुविखमरसमाछोफिरोकास्पदेऽपर । 

अशरैरसरवेगैः छतयुरलुरीम सूदुसंघुभ्यमान- 
.्मण््षठोत्तिठदन्धदरणरणधुररेणुषारान्परारान् ॥ १०० 

स्मरतेः । मिभ्रमण्डलमेद्नस् वीरपुषणायत्तत्वेन भमिन्र पायुं निनस्ीद्यतिततेषा- 
द्रिोषाभाषोऽलष्ारः ॥ ९८ ॥ 

धूिभिरिति ॥ संगति युद्धे भूलामिः पराण भूतिनिः (दमकरपयन्, - 

अन्तरिएठदापिषां दथः प्रविषभननिखर्पः। पुणा यैः प्यः भाशाखव्रलरान् 

प्रानिम (वपः । कथिप्यन् रपिर जक्यदः वातिः कात पश्यन् 
पूरन, भामेोरप्तयिषदय इवय › पुथयज्चचः म्यादूननूष्मन्यू दढन 

श्ोनुमदाषयगुण इर्यः । धर्मापपनदमियुखयपता ममो भर्वएयापनन 
क्रिपिञयना रद्य भपिषितोदपिष्स्ुपरोदपि पान्योत्यठनि्यष् भादत 

प्युतन्दाकनिर्यरमूषदष्लविपेपम्पाजरदिन्र्पः । ददा पदनि मप्नेप्ति 
बेपाद्िणमस्छ + गां मुक पदु दिमण्ति दगद्त । (इमुनःम्द जना पयय 
गोप्रदधयानपफन् भूवि मेष्णिदि ज ददा पपरष किविपादिति नाषः ५५९४ 

प्तननि ॥ भमश्वमममडुराद्ष्यद् पुदरेथष्यनःन्यदपि भु 
भूत नतपरौगयन्ददयः ॥ । मन्द्नष्छन्ददोः ष्टन् र इमः । भः 
हवः शुनः पूर्वगते मदु परार भदन्तम् तम्बूपतद् 
पम्यदुवन पुनस्ययुा्दत भनन्पयः धन्वः दकमने दुनदचन्धदत्य, 
दसं भनदुनदनददय स्वुन्ट्सकेः ॥ सन्य भूर्य एयपुप । रदन्य- 



द्वादञ्चः समैः 1 २९७ 

उन्मीखड्ीकनीलोत्ख्दख्दखनामोदमेदखिपूट- .. 
करोडक्रीडहिजाङीग॑रुदुदितमसत्स्फाख्वाचाख्वीचिः 1 

एतेनाखानि शाखानिवदनचहरित्पर्णपूणीटरुमाठी-. 
व्याटीडोपान्तशचान्तन्यथपथिकटशां दत्तरागस्तडागः १०१ 

वृद्धे बह्धरसौ तरङ्गवछिभं विभ्रद्रयुः पाण्डुरं 
दखाखीपलितेन यष्टिकङ्विस्तावद्वयो वंहिमा । 

बिध्रच्वन्द्रिकयां च कं विकचया योग्यस्फुरस्सङ्गं 

स्थाने स्ञानविधायिधार्मिकरिरोनयापि नियतः ॥१०२ 

दिना समासान्तः । त्यां रेणूनां धारा सन्ततिः सैवान्धकारस्तस्माद्ेतोरेतेन 
राज्ञा उत्तकण्डैः छिन्नकण्डैः प्रतिभुभदैः परवीरैरेव नदैजतकैरारम्धानामाचरि- 
तानां नाय्याद्भताना वबन्यदरयानामिय्थः ।' ` कष्ट बत द्रटेव नामूत् न 

विद्ते स ॥ १०० ॥ 
उन्मीखदिति ॥ उन्मौलष्टीलानां स्फुरद्विटासानां नीखोत्पलदसखाना' 

दलनेने विकासेन य भामोदसेन नेददख्डिनि शूरकरेडे जलराशेरपरि कौडन्तीना 
द्विनाखीन प्षिगणानां गद्दुदितस्य पक्षोत्थस्य मर्तः त्फालेनास्फालनेन 

वाचाखवीचिर्युखरतरत्रः शाखानिवदेषु न्वैदैरिद्धिः दरितकणैः परमैः पूणोधिः 

ह्मारीभिष्यदीद्िस्पन्तैः प्ान्तैः शान्तन्यथानां शमितच्न्तापानां पथिददथां 
दत्तरागो जनितङ्कादस्रडाग एतेन राघ्ना अखानि त्त इति पू्िधरमोकतिः ॥१०१ 

पुनस्व शममेव बर्भयति--चृद्धः इति ॥ तरङ्खवौलमं बन्युक्रम् ¢ 
^ दुन्दिवरिवटेस ” इति मत्वर्थीयो भेप्रखयः 1 इत्येव पकित शुढडेशत्वम् } 

* पलितं जरसा ्लौक्य करादौ ̀  इत्यमरः । तेन पाण्डुरं वसुर्विभ्रव्, यिः 
भ्रणालीस्तम्भः आलम्बद्ण्डधव तया कलितोऽवष्टन्धस्वावान् बयेवेदिमा पक्षि 
बाहुल्य घात्यायवस्था बाहुल्य यस्य स; । प्रियश्थिरेद्यादिना बहुलशन्दख 
अहादेशः \ ° खगनाल्यादिनोवंयः? इयमरः । विकचया स्फुटया विदु्केया 



२९६ तैषधकान्ये-. 

धूलीभिदिवमन्धयन् वधिरयन्नाराः .सुरांणां खै- 

वौतं संयचि, ख्यन् जवजयैः स्तोतृन् शुैभूकेयय् 1 

धर्माराधनसश्नोयुक्तजगता राक्ञाऽमुनाधि्ितः 
. सान्द्रोरफालमिपाद्धिगायति .पदा, स्रष्टुं तुरङ्गोऽपि भाम् 1 

एतेनोस्छत्तकण्ठमतिसुभटनटाख्धनाटाद्ुतानां + 
कष्ट दरव नामूदुवि्मरसमाठोकिछोकास्पदेऽपि 1 

अन्ैरसैरेगैः कृसुरखुरटीम दृसंघठुभ्यमान- 
`. कमाप्रछठोतिष्ठदन्धङ्करणरणधुरारेणुधारन्धकारात् ।। १०० 

श्तेः । भिश्रमण्डलभेदनस्य वीरपुखपायत्तत्वेन अमित्र शयु भिनत्तीद्मनिरोधा- 

द्वितेधामाणोऽर्डरः ॥ ९८ ॥ =, 

~ धूलिभिरिति ॥ सेयति युद्धे धूलीमिः खराणां धूतिभिः दिवमन्पयन् 
अन्तरिक्षेचारिणां दृष्टीः प्रतिबपरप्रिय्ैः । खुराणां सैः. शब्दैः आसास्घ्रदयान् 
प्राणिन द्यः । वधिरयन् वधिरीकुवैन् जवजयेः वेगातिशयः वात खभयन्. 

पश्ूवैन् वायोरप्यथिक्वेम इयः । गुल्मैः स्ोवृन्मूकयनमूढीङर्वन् 
स्वोतुमरकमगुण इव्यथः । धर्माराधनद्नियु्जगत। जातो धर्मिकषाधन- 
कारिणाऽयुना राक अधिष्टिकोऽधिस्ल्तुरननोऽपि खान्दोत्फाटनिषाद् भयत 

प्टतध्याजाप्निर्तरमूष्वेवरणनिक्िपष्याजादिष्यधः । पदा एकेनापि चरणेनेति 

वेगातिश्योक्छिः । गां भुवं येव विगायति दिगर्दते 1 दियुतान्ये जना ईइतवर्थः। 
मोव्राद्मणानलान्. भूरि गेच्छिषटे न पदा स्दृदेदिति निपेभादिति भादः ॥ ९९ ॥. 

, प्सतेनेनि ॥ षमरसमसोक्लिकास्पदे सुदमेश्षकननाय्येऽपि भुवि 
भूते भदैरेगैरमन्ददेगैः १ ' मन्दवच्छन्दयोः सरम्” शव्मरः । भदः 
कृताभिः सुरसुरलीभिः गुरमवः मड शु खपदि गुषुम्यमानान् स्रञ्चूर्वंमानात् 
शमा्द्रूवसदुतिषटतासुत्पततां भनन्पाः अन्धाः , छ्यिन्ते एमिर्खिन्धद्कगृणाः 

"तेपा भाव्यम्रुभनेत्वादिना श्युन्सयृः 1 रणस्य धूरप्र स्णधुय । ऋस 
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तस्िन्नेतेन यूना खड विद्र पयःरेखिविखासु" बाले ! “. "` 

नालेनास्तु त्वदक्षिपरतिषठकनभिदा तत्त नीटोखरानाम् । 

तरपाथो देवतानां. विशतु तव तलुच्छायमेवाधिकारे ". . 
~ ` तकछुष्धाम्भोजराज्ये भवतु च भवदीयाननस्याभिषेकः ॥ 

एतत्कीरषिविवरधौतनिलिकतैलोक्यनिवाधिते- „* 
विश्रान्तिः कछिता कथाञ्ु जरतां शयनः समयैरपि । 

च्च चन्दिकया ज्येोत््रया श्िरोरोगविरेयेण च सखद योग्य स्फुर सन्नत 

.सम्बन्धो यस्य तत्. । एकत्र तत्सदृशमन्यत्र॒ तदुक्ेत्ययः । कं जलं शिर 
बिभ्रत् 1 “मारते वेधसि रमे पुनि कः कं शिरोऽम्बुनोः इयमरः । क्ञान- 

बिधायिनां स्वानायचष्ाकृणां धार्मिकाणां धर्मचारिणां धर्मम् 1 चरतीति ठकू । 

शिरखां नस्या नमनेन निमजनेन नमस्कारेण च निघ्यमादतः तक्छतोऽखघावय 

वाधिस्तडामो इद्धः स्थविरोऽतिषूमे स्याने युक्त, “ युक्त द्वे साम्प्रतं स्थाने" 

इयमरः । सूपकालडारः + १०२ ॥ 

ˆ तस्िक्जिति ॥ दे बाते! तस्िखरमि यूना एतेन रष्ठा सट विदर । 
पय.केव्विा७ जख्कीडाकालेषु तत्र॒ तडागे नीलोत्पलानां स्वदक्ष्णोः प्रति. 

-फलनात् प्रतिविम्बनात् भिद् मेदः । पिद्धिदादिभ्योऽद् ॥ नालेनास्ु नामेव 
भदकमस्त्विखर्यः । तेव तनोः च्छाया ठनुच्छय कायद्मन्तिः । विमापा सेने- 

क्यादिना नपुखकत्वम् । तस्य तडागस्य पायोदेवतानं जशूदेवतानामधिकारे 

आधिपत्ये विशु भाषिषव्यं करोत्विस्द्ः । भवदीमाननस्य तत्य पुदाम्मो- 

जानां राज्ये अभिवेसो भवतु । तननेत्रादिकं त्वदीयोत्पलादिकमतिश्स्यदर्तिप्यत 

शव्ययः ॥ १०३५ 

पतदिद्ति ॥ एवस्य राङः दार्तिविवरतैः यद्चाबिकाैः धौठात् क्षास्ति. 
भिल्धिलनरोक्याव् निर्दादितैः निष्कासितः खम्पैः समदएपे स्वापः द्याम 

अस्तुभिर्यरतां कृदणदाम् । प्रवयाः स्थिरो श्रा जनो जीर्णो जरप्रपि" 



` द्वादशः समैः । २९९ 

, ज्ञे कीर्षिमयादहो मयभरैरपस्मादकीरतेः पुनः. 
सा यन्नास्य कथापयेऽपि मटिनच्छाया, बबन्ध सितम् 1 

अयावदुद्धीमसुतेक्गिगत्, खी जनैस्कीिर्येदि वस्व नेष्यते । 

मयापि सा तत् खलु नेष्यते परे सभाश्रवःपूरतमारवदधिताम् ॥ 

अस्य क्षोणिपतेः परापैपरया लक्षीकृताः सङ्कषय 
्रज्ञाचक्षुखेश्त्यमाणिमिखख्याः किङाकीैयः 1 

गीयन्ते खरमष्टम कख्यता जातेन बन्ध्योदरा- 
न्मूकानां प्रकरेण शूपैरमणी दुग्धोदधे रोधसि ॥ १०६॥ 

इयमरः । “ जीर्यतेरतृन्.” इयतनप्रल्ययः । कयाघ्रु विश्रान्तिः कलिता । 

एत्योष्याप्त्या दइयामदद्चुजपतं कपामादशेपमसीदिव्यर्थः ॥ अकिः पुनः 
अपदीरतल्ु दीर्तिमयत् ीदयात्मकादसमन्दरपद्भयभरः भवराक्चिभिजदवे जातम् 1 
भवि विद् 1 अदर्िरसपदशरयीदेख्धः ! कुतः यदत्मादलय सम्बन्धिनौ 
मलिनषछठाया अपद्र्बिः रूपाप्येऽपि वाय्यर्गेऽपि स्थितिं न यवन्ध यतो 
ईद्धरतिक्पापि न भूयते । तदियमेतद्रयाव् कापि गतेवयुलेकषते । अकीर्ति- 
सेशोऽप्यस्य नासवीययः ॥ १०४ ॥ 


